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RESUMO 
 

A presente dissertação tem por base o conjunto da obra de Hannah Arendt, 

orientando-se por uma questão central: constituirá a interpretação arendtiana da 

experiência política a possibilidade de fundação renovada do sentido do ser do humano 

no mundo contemporâneo? 

É nosso intuito mostrar de que modo Hannah Arendt recorre a ferramentas 

fenomenológicas para analisar algumas experiências ou Erlebnisses básicas da história 

político-filosófica ocidental, estabelecendo os alicerces de uma nova possibilidade de 

sentido para a existência ou ser dos humanos. 

Na Parte I justificaremos a necessidade dessa fundação por intermédio de uma 

análise da condição humana no mundo moderno, a qual se debruçará sobre o legado 

político-filosófico da Modernidade, desde a dúvida cartesiana até aos Direitos do 

Homem. Discutiremos a noção de crise e as suas implicações, nomeadamente no que 

respeita à perda de sentido do ser do humano por via da sua derrelicção a processos de 

alienação que o impedem de “estar em casa no mundo”.   

A Parte II é dedicada à inscrição da autora no horizonte da fenomenologia, 

particularmente no que respeita ao problema da falta de realidade das coisas, se 

compreendidas como singularidades extricadas à processualidade natural e histórica 

tornada proeminente no mundo moderno. Arendt situa a sua análise no campo da 

finitude humana, iniciando um diálogo com Martin Heidegger e a sua fenomenologia 

existencial. Apresentamos e clarificamos as críticas da autora à posição heideggeriana 

nos seus traços fundamentais. 

Na Parte III apresentamos uma interpretação do significado da banalidade do mal e 

do fenómeno totalitário, explorando as suas consequências existenciais, éticas e 

políticas.  

Na Parte IV retomamos a questão arendtiana acerca da actividade pensante e da sua 

capacidade de resistência ao mal, ensaiando uma compreensão dessa capacidade a partir 

de uma dinâmica de essenciação baseada no modelo retórico que permeia os elementos 

ético-políticos da obra arendtiana. 

 

Palavras-chave: crise; ser humano; sentido; essenciação; mal
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ABSTRACT 
 

This dissertation is based on the work of Hannah Arendt, and is guided by a pivotal 

question: is the Arendtian interpretation of the political experience the possibility for a 

renewed foundation of the meaning of the human being in the contemporary world? 

We intend to show how Hannah Arendt uses phenomenological tools to analyze a 

number of basic experiences or Erlebnisses of the Western political and philosophical 

history, establishing the foundations of a new possibility of meaning for the existence or 

being of humans. 

In Part I, the need for such a foundation is justified through an analysis of the 

human condition in the modern world. That analysis is focused on the political and 

philosophical legacy of Modernity, from the Cartesian doubt to the Rights of Men. The 

notion of crisis and its implications are discussed, namely regarding the loss of meaning 

by the human being through his dereliction to processes of alienation that prevent him 

from being at home in the world.  

Part II is dedicated to inscribing Arendt in a phenomenological background, 

particularly in regard to the problem of the lack of reality of things, when understood as 

singularities extricated from the natural and historical processes which became 

prominent in the modern world. Arendt situates her analysis in the field of human 

finitude, initiating a dialogue with Martin Heidegger and his existential 

phenomenology. We present and clarify Arendt’s critique of Heideggerian views in its 

fundamental traits. 

In Part III we present an interpretation of the significance of the banality of evil and 

the totalitarian phenomenon, exploiting its existential, ethical and political 

consequences.  

Part IV resumes the Arendtian question regarding the thinking activity’s ability to 

resist evil, essaying and understanding of that ability as a dynamics of essentiation 

based on the rhetorical model that permeates the ethical-political elements of Arendt’s 

work.   

 

Keywords: crisis; human being; meaning; essentiation; evil
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NOTAS PRÉVIAS 
 
Por questões de economia de espaço e de legibilidade, algumas das obras de 

Hannah Arendt mencionadas nas notas de rodapé desta dissertação serão referidas 

recorrendo a abreviaturas.  

 

A obra de Arendt não está ainda reunida numa edição crítica.  

 

No entanto, uma quantidade considerável dos seus ensaios, que se encontravam 

dispersos em publicações várias ou no seu espólio, foram reunidos em volumes 

especificamente concebidos para o efeito, facilitando assim a sua consulta.  

 

Tendo esse recurso disponível, optámos pela menção abreviada ao volume em 

causa sempre que isso nos foi possível, referindo o ensaio em questão entre aspas 

quando isso for necessário.  

 

Assim, a fórmula utilizada para referir as obras de Arendt será: autor (apelido, 

nome próprio), nome do ensaio, artigo ou capítulo (entre aspas), abreviatura do volume 

(em itálico), número de página.   

 

Os excertos de obras de Arendt incluídos nesta dissertação são citados em 

português no corpo de texto, aparecendo em rodapé na língua original. Quando citados 

apenas em rodapé, tais excertos aparecerão primeiro na língua original e depois em 

língua portuguesa, entre parênteses.  

 

Todas as traduções de excertos de obras de Arendt foram realizadas pelo autor 

desta dissertação.  
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THE MORE LOVING ONE 

 

 

Looking up at the stars, I know quite well 

That, for all they care, I can go to hell, 

But on earth indifference is the least 

We have to dread from man or beast. 

How should we like it were stars to burn 

With a passion for us we could not return? 

If equal affection cannot be, 

Let the more loving one be me. 

Admirer as I think I am 

Of stars that do not give a damn, 

I cannot, now I see them, say 

I missed one terribly all day. 

Were all stars to disappear or die, 

I should learn to look at an empty sky 

And feel its total dark sublime, 

Though this might take me a little time. 

W. H. Auden 
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DO SER DO HUMANO COMO FOCUS DA INDAGAÇÃO 

ARENDTIANA 

 
«Men are born to action because they are born into the world; 

men are born to thought because with their birth begins their 

march toward death, toward taking leave from the world into 

which they had come through birth. Natality and mortality, 

action and thought, politics and philosophy. […]  

If you ask what is the solution of the riddle, I’d answer: In the 

terms of this course simply the unity that is man: It is human to 

act and to want to act; it is human to think and to want to think. 

Wherever you don’t have them combined, though they are in a 

sense opposites, in the living man, you have either thoughtless 

action or impotent thought. It is always life that offers the 

solutions. What we did here was mere examining.»1

Hannah Arendt      

 

 

 

A indagação que nos propomos levar a cabo visa pensar as teses e conceitos 

arendtianos enquanto tentativas de clarificação de experiências existenciais cuja 

articulação resultou numa reflexão acerca do sentido do político, o qual pretendemos 

interpretar como a possibilidade de abertura de um novo e refundado sentido – e 

dignidade – para a existência ou ser do humano2

                                                   
1 «Os homens nascem para a acção porque nascem para o mundo; os homens nascem para o pensamento 
porque com o seu nascimento começa a sua marcha em direcção à morte, em direcção à partida do mundo 
para o qual haviam vindo através do nascimento. Natalidade e mortalidade, acção e pensamento, política 
e filosofia. […] Se perguntam qual é a solução do enigma, eu responderia: Nos termos deste curso 
simplesmente a unidade que é o homem: É humano agir e querer agir; é humano pensar e querer pensar. 
onde quer que não os tenham combinados, embora sejam em certo sentidos opostos, no homem vivo, têm 
ou acção impensada ou pensamento impotente. É sempre a vida que oferece as soluções. Aquilo que aqui 
fizemos foi mero examinar.», Arendt, Hannah, «Philosophy and Politics: What is Political Philosophy?», 
curso leccionado na Primavera de 1969 na New School for Social Research, Nova Iorque.  

.  

2  Para Arendt, falar de ser do humano ou de existência é o mesmo. Segundo Arendt: «The term 
“existence” denotes simply the Being (Sein) of man, independent of all the qualities and capabilities that 
any individual may possess and that are accessible to psychological investigation.» («O termo 
“existência” denota simplesmente o Ser (Sein) do homem, independente de todas as qualidades e 
capacidades que qualquer indivíduo possa ter e que são acessíveis à investigação psicológica».), Arendt, 
Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU, p. 163. Este texto foi publicado também em alemão com 
o título „Was ist Existenz-Philosophie?“ em Arendt, Hannah, Sechs Essays, Heidelberg, 1948, tendo sido 
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Inscrita na escola de pensamento fenomenológico fundada por Edmund Husserl e 

apropriada por Martin Heidegger e Karl Jaspers, Hannah Arendt retoma o debate em 

torno da questão do sentido e da verdade iniciado por Husserl e Heidegger para a partir 

dele construir, recorrendo à análise e clarificação das experiências ou Erlebnisses 

básicas que atravessam a tradição político-filosófica ocidental e que constituem aquilo a 

que os editores norte-americanos da autora chamaram de condição humana 3

A exploração e reformulação, por parte de Husserl, da noção de intencionalidade 

proposta por Franz Brentano resultou na proposta de uma fenomenologia 

epistemologicamente orientada, assente numa análise semântica dos actos cognitivos em 

sentido lato que visava fundar o conhecimento em intuições, constituindo-se naquilo a 

que Husserl chamou de retorno às coisas mesmas.  

, os 

alicerces de um novo e refundado sentido para a existência ou ser do humano. 

Arendt detectou na reflexão husserliana uma resposta à situação criada pela era 

moderna, no decurso da qual as coisas singularmente tomadas haviam sido afectadas 

por uma incerteza que se traduzia, ontologicamente, numa espécie de falta de realidade.  

A modernidade lega-nos, para Arendt, um mundo marcado pela contingência, um 

mundo contendo entes de cuja realidade não conseguimos dar conta, entes cuja 

existência escapa a qualquer tentativa de fundamentação e deixa de ser significativa 

quando extricada à processualidade natural e histórica e às leis que a governa.  

A resposta husserliana ao choque filosófico originado pela existência factual de 

singularidades infundadas reside na sua compreensão como objectos captados por actos 

de consciência, sendo desse modo reintegrados na unidade da vida consciente.  

Não obstante o interesse que a resposta husserliana tem para Arendt, tendo 

libertado o singular ou fenómeno das leis naturais e históricas a que era 

sistematicamente reconduzido em ordem à sua compreensão e fundamentação, a 

verdade é que tal resposta se revelou incapaz de dar conta da pretensão de existência 

que acompanha cada singularidade, frustrando assim, na perspectiva de Arendt, o seu 

propósito inicial de retornar às coisas mesmas e à sua realidade própria.  

                                                                                                                                                     
publicado pela primeira vez em versão inglesa na Partisan Review, XVIII/1, 1946, sob o título «What is 
Existenz Philosophy?», pp. 34-56.  
 3 Na introdução a LoM, Arendt assinala essa opção editorial, dizendo: «[…] I had finished a study of 
what my publisher wisely called “The Human Condition,” but which I had intended more modestly as an 
inquiry into “The Vita Activa.”» («[…] eu havia terminado um estudo daquilo a que o meu editor 
sabiamente chamou “A Condição Humana”, mas que eu havia intendido mais modestamente como uma 
inquirição da “Vita Activa”.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 6.    
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Em ordem a transcender o fluxo da consciência em direcção à existência e às coisas 

propriamente ditas, Arendt apropria-se do método fenomenológico de análise semântica 

das experiências ou vivências (Erlebnisses), tomando a contingência e o carácter finito 

da pluralidade de fundações de tudo o que é real não num sentido negativo como 

expressão de uma qualquer carência ontológica, mas na sua positividade como traço 

constitutivo dos fenómenos ou experiências a descrever.  

Assim, Arendt desloca a análise semântica que está na base da fenomenologia para 

o campo da finitude da vida humana – nomeadamente para o campo histórico, político e 

filosófico –, pois é no espaço de contingência aberto entre o nascimento/aparecimento e 

a morte/des-aparecimento que há lugar para a manifestabilidade dos fenómenos ou, o 

que é o mesmo, para a doação do sentido próprio de singularidades.  

A investigação que nos propomos realizar tem por base a existência ou espaço de 

finitude compreendido como esse inter-est – como lhe chama Arendt –, o qual constitui 

o espaço público ou político que serve de solo e referencial de permanência à 

pluralidade de aparecimentos e des-aparecimentos, um espaço em-comum ou de 

coexistência constituído por existências ou singularidades fácticas interrogando-se 

acerca do sentido do seu ser. 

Esse desiderato pode ser resumido numa questão orientadora, a saber:  

 

 Constituirá a interpretação arendtiana da experiência política a possibilidade 

de fundação renovada do sentido do ser do humano no mundo contemporâneo? 

 

No decurso da nossa argumentação, esta questão orientadora dará origem a duas 

questões subsidiárias, mas estreitamente relacionadas: 

1. O que faz com que algo que é despido de qualidades, quando tomado em si 

mesmo e a partir de si mesmo, e infundado em função da sua factualidade – como é, 

para Arendt, o caso do ser do humano – seja reconhecível qua isto, aquilo, ou 

aqueloutro? 

2. Pode a actividade de pensar, tomada como um exame e uma reflexão sobre 

acontecimentos independentemente de resultados, converter-se na condição de 

possibilidade da resistência do ser humano ao mal? 

É nosso intuito pensar as teses e conceitos arendtianos à luz de uma fenomenologia 

do sentido, procurando clarificar a sua estrutura interna e compreender o seu carácter de 
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experiências ou vivências constitutivas do ser do humano e cuja articulação resulta 

numa reflexão acerca da relação entre a filosofia – o pensar – e a política – o agir – 

como expressão de uma vida humana.  

Influenciado pela preocupação fenomenológica com a redução de toda a realidade a 

processos naturais ou históricos, o pensamento arendtiano procura arrancar o humano a 

uma progressiva naturalização desumanizadora que tem lugar por intermédio da sua 

redução a uma funcionalidade biológica (zoe), a qual se expressa por uma 

desvalorização do político e da liberdade, culminando na transformação da existência do 

humano numa superfluidade apta a tornar-se num objecto passivo de manipulação e 

administração, sujeita à necessidade de processos históricos ou naturais.  

Consequentemente, é nosso propósito integrar as análises aqui realizadas numa 

interpretação do político e do humano que constitua uma saída da situação crítica 

contemporânea, sendo que esta saída deverá constituir, à maneira kantiana, uma 

proposta de refundação da dignidade da condição humana que a recuperará do 

aviltamento a que esteve sujeita no decurso do desenvolvimento da compreensão 

técnico-científica do mundo. 

Nesse sentido, a resposta – embora provisória – à questão que acima colocamos 

parece ser afirmativa, pelo menos a julgar pelo facto dessa estreita relação, no 

pensamento arendtiano, entre o político e a demanda de sentido para a existência não ter 

passado despercebida aos olhos dos intérpretes da sua obra.  

De facto, o carácter nuclear da questão do sentido do político, bem como da sua 

dimensão existencial, para a compreensão da obra arendtiana foram já sublinhados por 

alguns dos seus mais competentes leitores.  

No quadro da sua interpretação da concepção arendtiana de direitos humanos, 

Serena Parekh declara que «para Arendt, o projecto político chave é compreender quão 

significativa, digna, é possível a existência sob as condições particulares do mundo 

moderno»4

                                                   
4 «For Arendt, the key political project is to understand how meaningful, dignified existence is possible 
under the particular conditions of the modern world. It is within the context of this larger project that 
Arendt’s views on human rights must be understood.», Parekh, Serena, Arendt and the Challenge of 
Modernity – A Phenomenology of Human Rights, p. 10.  

.  
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Na mesma linha de argumentação, George Kateb afirma que Arendt queria «fazer 

aquilo que nunca havia sido feito: prover uma descrição do sentido da acção política»5, 

afirmação que suscita o seguinte comentário de Dana Villa: «a formulação de Kateb tem 

o mérito de focar a nossa atenção na dimensão essencial da teoria da acção política de 

Arendt, a dimensão do sentido»6

 

. Ainda de acordo com Villa, essa teorização da acção 

redunda numa fenomenologia do sentido, uma fenomenologia das suas fontes, das suas 

condições, dos seus modos de vinda à presença, bem como das possibilidades da sua 

permanência. Para Villa,  

a motivação por detrás da teoria da acção de Arendt é, parcialmente, ontológica. A sua 

apropriação da praxis […] é guiada pelo desejo de recuperar não conceitos, mas um certo 

modo de ser-no-mundo.7

 
  

Tal como Villa, consideramos que o horizonte desta semântica das actividades 

humanas – que toma a forma de análise fenomenológica – é ontológico, e não o de uma 

antropologia filosófica ou de uma sociologia, como poderia parecer a um primeiro 

olhar.  

Poderá julgar-se que o destaque por nós conferido à indagação ontológica contradiz 

afirmações da própria Arendt dispersas pela sua obra, afirmações que parecem 

configurar uma recusa da ontologia 8

                                                   
5  «She [Arendt] wanted, in George Kateb’s words, “to do what had never been done: to supply a 
philosophical account of the meaning of political action”.», Villa, Dana, Arendt and Heidegger – The 
Fate of the Political, p. 10. 

, e parece minimizar a sua reticência em inscrever-

6 «Kateb’s formulation has the merit of focusing our attention on the essential dimension of Arendt’s 
theory of political action, that of meaning.», Villa, Dana, Arendt and Heidegger – The Fate of the 
Political, pp. 10-11. 
7 Apresentamos aqui a passagem na sua totalidade: «In theorizing action, Arendt provides us with nothing 
less than a phenomenology of meaning itself: its sources, conditions, modes of presencing, and 
possibilities for permanence. Another way of putting it is to say that the motivation behind Arendt’s 
theory of action is, partly, ontological. Her appropriation of praxis, poetic as it is, is guided by a desire to 
recover not concepts, but a certain way of being-in-the-world.», Villa, Dana, Arendt and Heidegger – The 
Fate of the Political, p. 11. 
8 Vejam-se, por exemplo, as suas reservas a respeito da tentativa de restabelecimento de uma ontologia 
por parte de Heidegger no já referido «What is Existential Philosophy?»: «[Heidegger] has said explicitly 
that he wants to re-establish an ontology, and all he can mean by that is that he intends to reverse the 
destruction of the classical concept of Being initiated by Kant. There is no reason not to take this intention 
seriously, even if one should arrive at the conclusion that ontology on the traditional sense cannot be re-
established on the basis of the new contents derived from the rebellion against philosophy.» ([Heidegger] 
disse explicitamente que queria restabelecer uma ontologia, e tudo o que ele pode querer dizer com isso é 
que pretende reverter a destruição do conceito clássico de Ser iniciada por Kant. Não há qualquer razão 
para não levar a sério esta intenção, mesmo que cheguemos à conclusão de que a ontologia no sentido 
tradicional não pode ser restabelecida com base nos novos conteúdos derivados da rebelião contra a 
filosofia»), Arendt, Hannah, «What is Existential Philosophy?», p. 176. Tais reticências tornam-se mais 
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se no «círculo dos filósofos»9

Não obstante, consideramos não incorrer em erro ao defender que Arendt, mais do 

que protagonista de uma rebelião contra a filosofia e a ontologia – o que também é, se 

por “filosofia” e “ontologia” entendermos “metafísica” –, nos apresenta um modo 

radical de filosofar. Este modo radical de filosofar é acompanhado de uma proposta 

ontológica que se furta à pulsão identitária do ser quer das ontologias tradicionais, quer 

das reformulações ontológicas presentes nas filosofias existenciais.  

, algo que se atenuará ao longo da sua vida, mas que 

nunca desaparecerá totalmente.  

Dessa forma, são recuperados e reorientados os problemas clássicos para a via de 

uma ontologia da contingência e de uma fragmentação dos seres, de uma pluralidade 

dos entes, tudo isto à luz de teses verdadeiramente revolucionárias, na acepção que a 

pensadora confere ao termo, a saber: introduzir um novo começo, um acontecimento 

irrepetível e uma narrativa nunca antes contada no curso da história, um começo 

coincidente com a emergência da liberdade. 

Apesar da profusão de referências bibliográficas nos trabalhos de Arendt e da 

profundidade das suas análises e interpretações filosóficas, é conhecida a aversão da 

pensadora a exposições doutrinais sistemáticas.  

De facto, Arendt apoia a sua reflexão numa metodologia de análise conceptual de 

pendor fenomenológico, reconfigurada pela presença de elementos da análise de 

fragmentos benjaminiana, procurando assim surpreender conceitos e significados no 

                                                                                                                                                     
claras se atendermos ao facto de Arendt considerar que as raízes do niilismo moderno podem ser 
descobertas na antiga ontologia: «If Being, which I have not created, is the business of a being that I am 
not and do not know, then nothingness is perhaps the truly free domain of man. Since I cannot be a world-
creating being it could perhaps be my role to be a world-destroying being. […] This is, in any case, the 
philosophical basis of modern nihilism, with its origins reaching back into the old ontology […].» («Se o 
Ser, o qual eu não criei, é o negócio de um ente que eu não sou e que não conheço, então o nada é talvez o 
domínio verdadeiramente livre do homem. Dado que eu não posso ser um entre criador-de-mundo, pode 
talvez ser o meu papel ser um ente destruidor-de-mundo. […] Esta é, em todo o caso, a base filosófica do 
niilismo moderno, com as suas origens remontando à velha ontologia […].»), Arendt, Hannah, «What is 
Existential Philosophy?», EU, p. 177. Obviamente que as reservas de Arendt com respeito ao 
restabelecimento de uma qualquer ontologia ou com respeito a um retorno à metafísica não se estendem à 
inquirição ontológica propriamente dita, nomeadamente à demanda por sentido que está na sua base, 
como procuraremos mostrar.    
9 «My profession, if one can even speak of it at all, is political theory. I neither feel like a philosopher, nor 
do I believe that I have been accepted in the circle of philosophers […]. […] in my opinion I am not [a 
philosopher]. In my opinion I have said good-bye to philosophy once and for all.» («A minha profissão, 
se se pode sequer falar dela, é a teoria política. Nem me sinto como um filósofo, nem acredito que tenha 
sido aceite no círculo dos filósofos […]. […] na minha opinião eu não sou [um filósofo]. Na minha 
opinião eu disse adeus à filosofia de uma vez por todas.»), Arendt, Hannah, «“What Remains? The 
Language Remains”: A Conversation with Günter Gaus», EU, p. 1.  
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contexto experiencial que esteve na sua origem, nomeadamente no que respeita à 

experiência histórico-política 10

A análise de fragmentos de Walter Benjamin é inspirada pela teoria marxiana da 

superestrutura – segundo a qual é o conflito ou a dialéctica entre forças produtivas e 

relações de propriedade que serve de modelo explicativo do indivíduo e da consciência 

que este tem de si mesmo -, o qual orientou o seu interesse não para essa dialéctica 

peculiar, mas para uma perspectiva da teoria da superestrutura assente na ideia de uma 

íntima vinculação, de uma correlação entre a mente e a sua manifestação material.  

.  

De acordo com Arendt, Benjamin estava interessado «[n]a correlação entre uma 

cena de rua, uma especulação na bolsa, um poema, um pensamento, e o fio oculto que 

os une e permite ao historiador e ao filólogo reconhecer que todos devem se situados no 

mesmo período» 11 , uma orientação inspirada nas Correspondances, de Charles 

Baudelaire12

Num ensaio crítico dedicado às já referidas Correspondances, Benjamin – 

invocando Marcel Proust – chama a atenção para o facto de o tempo assumir uma feição 

particularmente retalhada em Baudelaire, no qual apenas alguns dias são significativos, 

descobertos

. E aí reside o carácter não-dialéctico da sua atitude. 

13

                                                   
10  Para Maurizio Passerin d’Entreves, Arendt adopta uma estratégia hermenêutica que procura 
reestabelecer um elo com o passado, quer por via de uma historiografia fragmentária – influência de 
Benjamin – que procura momentos de ruptura na história, quer por via de uma desconstrução da tradição 
filosófica ocidental que procura libertar das distorções da tradição as experiências primordiais que foram 
por esta esquecidas ou escondidas – influência de Heidegger -, para assim recuperar as origens perdidas 
dos nossos conceitos e categorias. Veja-se d’Entreves, Maurizio Passerin, The Political Philosophy of 
Hannah Arendt, p. 4.  

. Esses dias são os dias correspondentes a um tempo completo, a um 

11 «He was concerned with the correlation between a street scene, a speculation on the stock exchange, a 
poem, a thought, with the hidden line which holds them together and enables the historian or philologist 
to recognize that they must all be placed in the same period.», Arendt, Hannah, «Introduction», em 
Benjamin, Walter, Illuminations – Essays and Reflections, p. 11 (também publicado em Arendt, Hannah, 
«Walter Benjamin: 1892-1940», MDT, p. 163).  
12 «Correspondances: La Nature est un temple où de vivants piliers / Laissent parfois sortir de confuses 
paroles; / L'homme y passe à travers des forêts de symboles / Qui l'observent avec des regards familiers. // 
Comme de longs échos qui de loin se confondent / Dans une ténébreuse et profonde unité, / Vaste comme 
la nuit et comme la clarté, / Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. // II est des parfums frais 
comme des chairs d'enfants, / Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, / — Et d'autres, 
corrompus, riches et triomphants, // Ayant l'expansion des choses infinies, / Comme l'ambre, le musc, le 
benjoin et l'encens, / Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.» («Correspondências: A Natureza 
é um templo no qual vivos pilares / Deixam por vezes sair confusas palavras; / O homem passa através de 
florestas de símbolos / Que o observam com olhares familiares. // Como longos ecos que ao longe se 
confundem / Numa tenebrosa e profunda unidade, / Vasta como a noite e como a claridade, / Os 
perfumes, as cores e os sons se respondem. // Há perfumes frescos como carnes de infantes, / Doces como 
os oboés, verdes como as pradarias, / – E outros, corrompidos, ricos e triunfantes, // Tendo a expansão das 
coisas infinitas, / Como o âmbar, o almíscar, o benjoim e o incenso, / Que cantam os transportes do 
espírito e dos sentidos.»), Baudelaire, Charles, Les fleurs du mal, pp. 19-20 (a tradução é nossa).  
13 „Es gibt keine Vertrautheit mit Baudelaire, die Prousts Erfahrung an ihm nicht mit umfaßt. »Die Zeit«, 
sagt Proust, »ist bei Baudelaire auf eine befremdende Art zerfällt; nur wenige seltene Tage tun sich auf; 
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tempo que não é já de fluxo, mas «de recolecção» 14

A substância desses dias que vinculam entre si os diversos aspectos de uma mesma 

realidade, diz-nos Benjamin, pode ser encontrada na definição das correspondances 

baudelaireanas, nomeadamente numa certa concepção da experiência que procura 

instituir a realidade como uma configuração à prova de crise, estável. Se uma tal 

experiência conseguir transcender aquilo a que Benjamin chama de «reino do ritual»

, daquela plena presença que 

irrompe do fluxo das experiências temporais para se tornar no seu referencial sintético.  

15

A beleza experiencia-se historicamente, isto é, na sua deveniência, como um apelo 

de adesão ou de reunião com aqueles que previamente a admiraram. «Ser movido pela 

beleza é um ad plures ire, como os romanos chamavam a morrer»

, 

da mera repetição comportamental de uma medida já constituída, ela torna-se capaz de 

se apresentar a si mesma e a partir de si mesma como bela e, em consonância, de se 

apresentar já não como ritual, mas como o valor que é condição de possibilidade de 

qualquer comportamento ritualístico.  

16

                                                                                                                                                     
es sind bedeutende. […]«“ («A familiaridade com Baudelaire tem de incluir a experiência de Proust com 
ele. Escreve Proust: “O tempo é peculiarmente retalhado em Baudelaire; apenas muitos poucos dias se 
abrem, eles são significativos. […]”»), Benjamin, Walter, „Über einige Motive bei Baudelaire“, em 
Gesammelte Schriften, Band I – 1, p. 637. Uma vez que a recolha de ensaios benjaminianos editada por 
Arendt nos serviu de edição de trabalho e de base à nossa tradução das passagens, deixamos também aqui 
as respectivas passagens em língua inglesa: «Familiarity with Baudelaire must include Proust's experience 
with him. Proust writes: “Time is peculiarly chopped up in Baudelaire; only a very few days open up, 
they are significant ones. […]”», Benjamin, Walter, «On Some Motifs in Baudelaire», em Illuminations – 
Essays and Reflections, p. 181. 

, é um ser vivido 

14 „Diese bedeutenden Tage sind Tage der vollendenden Zeit, mit Joubert zu sprechen. Es sind Tage des 
Eingedenkens. Sie sind von keinem Erlebnis gezeichnet. Sie stehen nicht im Verbande der übrigen, heben 
sich vielmehr aus der Zeit heraus.“ («Estes dias significativos são dias de tempo completo, para 
parafrasear Joubert. São dias de recolecção, não marcados por qualquer experiência. Eles não estão 
ligados aos outros dias, mas sustêm-se fora do tempo.»), Benjamin, Walter, „Über einige Motive bei 
Baudelaire“, em Gesammelte Schriften, Band I – 1, p. 637. Na tradução inglesa: «These significant days 
are days of completing time, to paraphrase Joubert. They are days of recollection, not marked by any 
experience. They are not connected with the other days, but stand out from time.», Benjamin, Walter, 
«On Some Motifs in Baudelaire», em Illuminations – Essays and Reflections, p. 181.  
15 „Was Baudelaire mit den correspondances im Sinn hatte, kann als eine Erfahrung bezeichnet werden, 
die sich krisensicher zu etablieren sucht. Möglich ist sie nur im Bereich des Kultischen. Dringt sie über 
diesen Bereich hinaus, so stellt sie sich als >das Schöne< dar. Im Schönen erscheint der Kultwert als Wert 
der Kunst.“ («O que Baudelaire entendia por correspondances pode ser descrito como uma experiência 
que procura estabelecer-se numa forma à prova de crise. Isto é apenas possível no reino do ritual. Se 
transcende este reino, apresenta-se a si mesmo como o belo. No belo aparece o valor ritual da arte.»), 
Benjamin, Walter, „Über einige Motive bei Baudelaire“, em Gesammelte Schriften, Band I – 1, p. 638. Na 
tradução inglesa: « What Baudelaire meant by correspondances may be described as an experience which 
seeks to establish itself in crisis-proof form. This is possible only within the realm of the ritual. If it 
transcends this realm, it presents itself as the beautiful. In the beautiful the ritual value of art appears.», 
Benjamin, Walter, «On Some Motifs in Baudelaire», em Illuminations – Essays and Reflections, p. 182.      
16  „Das Ergriffenwerden vom Schönen ist ein ad plures ire, wie die Römer das Sterben nannten.“, 
Benjamin, Walter, „Über einige Motive bei Baudelaire“, em Gesammelte Schriften, Band I – 1, p. 639 
(em nota de rodapé). Na versão inglesa: «Being moved by beauty is an ad plures ire, as the Romans called 
dying», Benjamin, Walter, «On Some Motifs in Baudelaire», em Illuminations – Essays and Reflections, 
p. 182 (nota 13, p. 198). 
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como reivindicação de uma síntese que reúna a experiência actual ou presente com a 

pluralidade de experiências prévias que estão agora ausentes e dispersas, ausência que 

se faz sentir nesta experiência singular. Isto significa que o belo, essa plena presença 

que aspira a ser medida da temporalidade e, como tal, de tudo aquilo que aparece, não 

corresponde a um aspecto ou parecer (Schein) que resulta na admiração, mas justamente 

a um movimento que recolhe em si «aquilo que gerações prévias admiraram nela»17

Incidindo no movimento de ida ao encontro de experiências ausentes, recolhendo 

em si mesma aquilo que estas têm de mais próprio – a ausência ela mesma -, a 

experiência actual transcende as suas limitações temporais, a sua particularidade, não 

porque se assume como absoluta e isoladamente universal, mas porque se concretiza 

como um pôr-em-comum, como esforço de comunicação ou de trazer à presença 

experiências ausentes, incomunicáveis por definição, na sua ausência ou singularidade 

mesma.  

, a 

saber, o movimento mesmo de trazer ao ser algo que, por ser medida de si mesmo, é já 

demasiado grandioso para ser subsumido a um padrão dado, escapando a qualquer 

avaliação por factores extrínsecos.  

Aquilo que é recolhido na experiência do belo é o esforço comunicativo e a 

comunalidade que nele e por ele se estabelece, não o seu sucesso ou insucesso, e é essa 

tensão comunicativa que se constitui em substância dos dias significativos, dessas 

singularidades fenoménicas que constituem o tempo retalhado das correspondances 

baudelaireanas. 

Benjamin partilhava a convicção de Goethe no que respeita à existência factual de 

um Urphänomen ou fenómeno arquetípico tornado coisa concreta, passível de ser 

descoberta num mundo de aparecimentos «no qual […] “significância” (Bedeutung, a 

mais goetheana das palavras, é recorrente nos escritos de Benjamin) e aparecimento, 

palavra e coisa, ideia e experiência, coincidiriam»18

                                                   
17 „Der Schein im Schönen besteht für diese Bestimmung darin, daß der identische Gegenstand, um den 
die Bewunderung wirbt, in dem Werke nimt zu finden ist. Sie erntet ein, was frühere Geschlechter in ihm 
bewundert haben.“ («De acordo com esta definição, o parecer da beleza significa que o objecto idêntico 
que a admiração anuncia não pode ser descoberto na obra. Esta admiração colhe aquilo que gerações 
anteriores admiraram nela.»), Benjamin, Walter, „Über einige Motive bei Baudelaire“, em Gesammelte 
Schriften, Band I – 1, p. 639 (em nota de rodapé). Na versão inglesa: «According to this definition, the 
semblance of beauty means that the identical object which admiration is courting cannot be found in the 
work. This admiration harvests what earlier generations have admired in it.», Benjamin, Walter, «On 
Some Motifs in Baudelaire», em Illuminations – Essays and Reflections, p. 182 (nota 13, pp. 198-199),      

. Um tal referente, engendrado na 

18 «Benjamin had a passion for small, even minute things […].For him the size of an object was in an 
inverse ratio to its significance. And this passion, far from being a whim, derived directly from the only 
world view that ever had a decisive influence on him, from Goethe's conviction of the factual existence of 
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temporalidade enquanto medida da própria temporalidade, é simultaneamente imanente 

e transcendente ao seu próprio presente, operando a reunião do sentido dos diversos 

momentos que constituem o seu fluxo19

Para Arendt, Benjamin tentava assim capturar o retrato da história nas 

representações mais insignificantes da realidade, nas suas sobras, nos seus fragmentos, 

considerando que o tamanho de um objecto era inversamente proporcional à sua 

significância.     

. 

Inspirada pela abordagem benjaminiana e partindo em busca desses fragmenta 

conceptuais como se de Urphänomen se tratassem, Arendt engendra um tecido de inter-

relações cujos contornos nem sempre são claros, mesmo para o leitor mais avisado, o 

qual se depara não tanto com argumentos expostos com uma coerência inatacável, mas 

antes com perspectivas e linhas de pensamento aparentemente soltas que se apresentam 

como um desafio para o diálogo com a pensadora.  

Para usar uma imagem ilustrativa, com Arendt não se trata tanto de colocar os 

problemas sob uma luz cirúrgica que ilumine e exponha de um só golpe as suas 

entranhas e recessos; trata-se, isso sim, de explorar os problemas à maneira de um 

espeleólogo, cujo frontal ilumina apenas uma pequena parte da gruta de cada vez, 

deixando uma infinidade de pormenores e de perspectivas potenciais por desvelar.    

Esta característica da exposição arendtiana não deve ser tomada como insuficiência 

metodológica ou falta de rigor, mas como a expressão viva e performativa do seu 

próprio pensamento.  

Não se trata aqui de uma inclinação involuntária ou de um capricho, mas de uma 

decisão consciente e responsável por parte de Arendt, no sentido em que cada situação 

                                                                                                                                                     
an Urphänomen, an archetypal phenomenon, a concrete thing to be discovered in the world of 
appearances in which "significance" (Bedeutung, the most Goethean of words, keeps recurring in 
Benjamin's writings) and appearance, word and thing, idea and experience, would coincide. The smaller 
the object, the more likely it seemed that it could contain in the most concentrated form everything else 
[…].» («Benjamin tinha uma paixão por coisas pequenas, mesmo minúsculas […]. Para ele, o tamanho de 
um objecto estava numa razão inversa à sua significância. E esta paixão, longe de ser um capricho, 
derivava directamente da única visão do mundo que alguma vez teve uma influência decisiva sobre ele, 
da convicção de Goethe da existência factual de um Urphänomen, um fenómeno arquetípico, uma coisa 
concreta a ser descoberta no mundo de aparecimentos no qual “significância” (Bedeutung, a mais 
goetheana das palavras, é recorrente nos escritos de Benjamin) e aparecimento, palavra e coisa, ideia e 
experiência, coincidiriam. Quanto mais pequeno o objecto, mais provável parecia que pudesse conter tudo 
o resto na sua forma mais concentrada […].»), Arendt, Hannah, «Introduction», em Benjamin, Walter, 
Illuminations – Essays and Reflections, pp. 11-12. 
19 As semelhanças deste processo com a reformulação da parábola kafkiana ensaiada por Arendt em BPF 
parecem-nos evidentes. Remetemos o leitor para o início da Parte IV desta reflexão, na qual abordamos a 
interpretação arendtiana dessa parábola.   
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reivindica uma resposta particular e concreta que não pode ser encontrada numa 

“objectividade” dita científica, teorética ou mesmo académica.  

Em jeito de ilustração do que vem sendo dito, assinalamos o que se segue.  

Na sua resposta às críticas de Eric Voegelin a respeito de OT, nomeadamente no 

que concerne ao método, Arendt escreve: 

 
Eu apartei-me deveras conscientemente da tradição de sine ira et studio de cuja 

grandiosidade estava plenamente ciente, e para mim esta foi uma necessidade metodológica 

intimamente ligada com o meu assunto particular.20

 

  

E explica:  

 
Suponhamos [...] que o historiador é confrontado com pobreza excessiva numa sociedade 

de grande riqueza, tal como a pobreza das classes trabalhadoras britânicas durante as etapas 

iniciais da Revolução Industrial. A reacção humana natural a tais condições é de raiva e de 

indignação porque essas condições são contra a dignidade do homem. Se eu descrevo essas 

condições sem permitir que a minha indignação interfira, eu elevei este fenómeno particular 

do seu contexto na sociedade humana e, assim, roubei-lhe parte da sua natureza, privei-o 

uma das mais importantes qualidades inerentes. Pois despertar indignação é uma das 

qualidades da pobreza excessiva, na medida em que a pobreza ocorre entre seres 

humanos.21

 
  

 Em consequência deste posicionamento metodológico sui generis, Arendt está em 

desacordo com a noção voegeliniana de que o moralmente abominável e o 

emocionalmente existente ofuscarão o essencial, pois estes são, para a pensadora, 

elementos do essencial ele mesmo. Nessa medida: 

 

                                                   
20 «I parted quite consciously with the tradition of sine ira et studio of whose greatness I was fully aware, 
and to me this was a methodological necessity closely connected with my particular subject matter.», 
Arendt, Hannah, «A Reply to Eric Voegelin», EU, p. 403. 
21 «Let us suppose – to take one among many possible examples – that the historian is confronted with 
excessive poverty in a society of great wealth, such as the poverty of the British working classes during 
the early stages of the Industrial Revolution. The natural human reaction to such conditions is one of 
anger and indignation because these conditions are against the dignity of man. If I describe these 
conditions without permitting my indignation to interfere, I have lifted this particular phenomenon out of 
its context in human society and have thereby robbed it of part of its nature, deprived it of one of its 
important inherent qualities. For to arouse indignation is one of the qualities of excessive poverty insofar 
as poverty occurs among human beings.», Arendt, Hannah, «A Reply to Eric Voegelin», EU, p. 403. 
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Descrever os campos de concentração sine ira não é ser “objectivo”, mas tolerá-los; e tal 

tolerar não pode ser mudado por uma condenação que o autor possa sentir-se obrigado pelo 

dever a acrescentar, mas que permanece sem relação com a descrição ela mesma. [...] penso 

que a descrição dos campos enquanto Inferno na terra é mais “objectiva”, isto é, mais 

adequada à sua essência do que declarações de uma natureza puramente sociológica ou 

psicológica. 22

 
  

O interesse da resposta de Arendt à crítica de Voegelin é duplo e está interligado.  

Por um lado, é das poucas ocasiões em que a pensadora se dedica explicitamente a 

debater questões de método. Isto não significa que as questões de método estejam 

completamente ausentes da sua obra. Pelo contrário, é nosso parecer que o seu método 

está de tal forma vinculado ao conteúdo e horizonte da sua reflexão que é extremamente 

difícil – se não mesmo impossível – dissociá-los.  

Por outro lado, o facto de Arendt se dedicar a tal tarefa na resposta a Voegelin 

coloca-nos na posse de informação que nos pode orientar na tarefa de tornar o seu modo 

se proceder e, por consequência, os problemas a que se dedica um pouco mais 

evidentes.  

Para Arendt, pensar é ganhar experiência em como pensar 23

Em virtude dessa perspectiva, a actividade pensante não se limita a retirar 

conclusões por intermédio de funções dedutivas ou indutivas inerentes ao pensar, a 

partir de normas lógicas que podem ser ensinadas e aprendidas de uma vez por todas e 

, é abrir uma senda da 

única maneira possível, isto é, percorrendo-a.  

                                                   
22 «To describe the concentration camps sine ira is not to be "objective," but to condone them; and such 
condoning cannot be changed by a condemnation which the author may feel duty bound to add but which 
remains unrelated to the description itself. […]I think that a description of the camps as Hell on earth is 
more "objective," that is, more adequate to their essence than statements of a purely sociological or 
psychological nature.», Arendt, Hannah, «A Reply to Eric Voegelin», EU, p. 404. 
23 Procurando descrever o seu trabalho em BPF e, particularmente, a experiência relativa à parábola 
kafkiana intitulada «Ele», Arendt afirma: «This experience is an experience in thinking – since, as we 
saw, the whole parable concerns a mental phenomenon – and it can be won, like all experience in doing 
something, only through practice, through exercises. (In this, as in other respects, this kind of thinking is 
different from such mental processes as deducing, inducing, and drawing conclusions whose logical rules 
of non-contradiction and inner consistency can be learned once and for all and then need only to be 
applied.) The following eight essays are such exercises, and their only aim is to gain experience in how to 
think; they do not contain prescriptions on what to think or which truths to hold.» («Esta experiência é 
uma experiência no pensar – dado que, como vimos, toda a parábola diz respeito a um fenómeno mental – 
e pode apenas ser ganha, como toda a experiência no fazer algo, através da prática, através de exercícios. 
(Neste como noutros aspectos, este tipo de pensar é diferente de tais processos mentais como deduzir, 
induzir, ou retirar conclusões cujas regras lógicas de não-contradição e consistência interna podem ser 
aprendidas de uma vez por todas e então precisam apenas de ser aplicadas.) Os oito ensaios que se 
seguem são exercícios que tais, e o seu único alvo é ganhar experiência em como pensar; eles não contêm 
prescrições acerca do que pensar ou de que verdades sustentar.», Arendt, Hannah, BPF, pp. 13-14.  
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aplicadas de acordo com as necessidades. Conclusão, aliás, que pode ser extraída 

independentemente de Arendt a partir de uma análise etimológica e de uma exploração 

semântica da própria palavra “método”. 

Etimologicamente, a palavra “método” resulta da contracção de dois termos de 

origem grega: 

a) A palavra “metá”, preposição de sentido variável indicativa de uma relação entre 

dois termos – “no meio de”, “entre”, “atrás”, “em seguida”, “depois”, “com”, “de 

acordo com”, “segundo”, “durante”;  

b) E “hodos”, que significa “caminho”, “estrada”, ou “senda”.  

 Seja qual for o sentido final que atribuamos a esta contracção de palavras, somos 

inevitavelmente confrontados com os motivos de caminho, de senda, mas também de 

passagem e de ultrapassagem, de ritmo e de traço, de algo que fica como vestígio, 

superado neste movimento de transição.  

 E se é verdade que este sentido de transcendência, de passagem que acompanha 

etimologicamente a palavra “método” nos coloca uma e outra vez ante o desconhecido e 

o incalculável, pois aquilo que se segue ao já trilhado é o não-trilhado, não é menos 

verdade que assinala também a presença da possibilidade de um novo caminho, de uma 

nova ordem, mesmo que de uma ordem provisória e nunca absoluta. E apesar de, por 

essa razão, este movimento nunca resultar num descanso eterno, a errância encerra em 

si mesma uma tessitura de sendas, trilhos e caminhos que desvelam e vão dando sentido 

ao caminhar e ao que nele está em marcha.  

 Martin Heidegger, no exórdio de Holzwege (Caminhos de Floresta), oferece-nos 

um vislumbre do sentido que esta outra forma de olhar para o método pode ter, uma 

forma talvez mais autêntica e menos marcada por um certo preconceito metafísico – 

introduzido pela tradição do pensamento – em favor da contemplação, da eternidade e 

de princípios transcendentes e imutáveis conferidores de uma ordem ao mundo. Diz-nos 

Heidegger:  

 
Holz [madeira, lenha] é um nome antigo para Wald [floresta]. Na floresta [Holz] há 

caminhos que, o mais das vezes sinuosos, terminam perdendo-se, subitamente, no não-

trilhado. Chamam-se caminhos de floresta [Holzwege]. Cada um segue separado, mas na 

mesma floresta [Wald]. Parece, muitas vezes, que um é igual ao outro. Porém, apenas 
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parece ser assim. Lenhadores e guardas-florestais conhecem os caminhos. Sabem o que 

significa estar metido num caminho de floresta. 24

 
 

Este “estar a caminho” – um caminho que é incerto, que não se sabe bem onde 

conduz e que o mais das vezes não conduz a parte alguma – é um dos sentidos que 

presidem ao método arendtiano, se desejamos aqui falar de método como essas sendas 

traçadas pela reflexão.  

Estas são sendas ou vias de viandeiros que, procurando atravessar a floresta, se 

metem por atalhos, perdendo-se. Nesse processo, desvelam esse elemento por onde se 

embrenharam e do qual não há saída, se esta for concebida como o resultado inequívoco 

e definitivo a que já nos referimos acima, como conclusão ou fechamento disso que 

envolve o pensar.  

Não é o resultado que importa, mas o processo de pensamento ele mesmo que brota 

do carácter reflectinte de um estar em movimento que se coloca a si mesmo 

constantemente como questão e como problema – um estar vivo – e que, procurando 

sistematicamente transcender-se enquanto questionante e aporético, é metódico na mais 

autêntica acepção do termo. 

Pensar é, pois, um exercício que brota de incidentes da experiência vivida, 

incidentes que vinculam a actividade pensante enquanto referências para sua orientação, 

é um «hábito de examinar o que quer que suceda acontecer ou atrair a atenção»25

A esta dificuldade não é estranho o facto de Arendt, como afirma Benhabib, não se 

envolver 

 que 

não produz resultados. 

 
em reflexões metodológicas e, naquelas poucas ocasiões em que ela caracterizou a sua 

própria obra, pareceu confundir mais as coisas, como no caso dos seus vários prefácios a As 

Origens do Totalitarismo.26

                                                   
24 „Holz lautet ein alter Name für Wald. Im Holz sind Wege, die meist verwachsen jäh um Unbegangenen 
aufhören. Sie heißen Holzwege. Jeder verläuft gesondert, aber im selben Wald. Oft scheint es, als gleiche 
einer dem anderen. Doch es scheint nur so. Holzmacher und Waldhüter kennen die Wege. Sie wissen, 
was es heißt, auf einem Holzweg zu sein.“, Heidegger, Martin,  Gesamtausgabe I. Abteilung: 
Veröffentlichte Schriften 1914-1970, Band 5: Holzwege, exórdio (tradução portuguesa: Caminhos de 
Floresta, p. 3). 

        

25 «[…] the habit of examining whatever happens to come to pass or to attract attention, regardless of 
results and specific content», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 5. 
26 «Hannah Arendt did not engage in methodological reflections, and on those few occasions when she 
characterized her own work she appeared to confuse matters further, as in the case of her various prefaces 
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Efectivamente, na obra de Hannah Arendt são raros os momentos em que a 

pensadora se dedica explicitamente a uma exposição daquilo a que, por falta de palavra 

melhor, podemos chamar de seu método, a sua senda27

Esta aparente ausência de clarificação dos pressupostos metodológicos não foi sem 

consequência. Podemos bem dizer que está na base da atmosfera de inconsistência, falta 

de rigor e de ausência de unidade criada em torno da produção intelectual de Arendt

.  

28. 

Tal contribuiu, e continua a contribuir, para uma multiplicidade de interpretações das 

teses arendtianas, interpretações por vezes diametralmente opostas – o que diz muito a 

respeito da complexidade da sua obra – e até, nos casos mais radicais, profundamente 

equivocadas29, equívocos provenientes mesmo dos quadrantes mais inesperados30

                                                                                                                                                     
to The Origins of Totalitarianism.», Benhabib, Seyla, «Hannah Arendt and the Redemptive Power of 
Narrative», em Hinchman, Lewis P., Hannah Arendt: Critical Essays, p. 114. 

.  

27 Facto que é reconhecido pelo menos uma vez pela própria, quando afirma: «[Professor Voegelin] raises 
certain very general questions of method, on one side, and of general philosophical implications on the 
other. Both of course belong together; but while I feel that within the necessary limitations of a historical 
study and political analysis I made myself sufficiently clear on certain general perplexities which have 
come to light through the full development of totalitarianism, I also know that I failed to explain the 
particular method which I came to use, and to account for a rather unusual approach – not to the different 
historical and political issues where account or justification would only distract to the whole field of 
political and historical sciences as such. One of the difficulties of the book is that it does not belong to 
any school and hardly uses any of the officially recognized or officially controversial instruments.» («[O 
Professor Voegelin] levanta certas questões muito gerais de método, por um lado, e de implicações 
filosóficas gerais, pelo outro. Ambas pertencem, é claro, em conjunto; mas ao passo que eu sinto que fui, 
no interior das necessárias limitações de um estudo histórico e de análise política, suficientemente clara a 
respeito de certas perplexidades gerais que vieram à luz por intermédio do pleno desenvolvimento do 
totalitarismo, eu também sei que fracassei na explicação do método particular que usei, e em dar conta de 
uma abordagem deveras invulgar – não a diferentes assuntos históricos e políticos nos quais o dar conta e 
a justificação só distrairiam – a todo o campo das ciências históricas e políticas enquanto tal. Uma das 
dificuldades do livro é que não pertence a qualquer escola e dificilmente usa qualquer dos instrumentos 
oficialmente reconhecidos ou oficialmente controversos.») Arendt, Hannah, «A Reply to Eric Voegelin», 
EU, p. 402.  
28 A acusação de falta de profundidade e de originalidade, bem como de ausência de sistematicidade feita 
a Arendt encontrou especial refúgio junto dos chamados “filósofos profissionais”. Segundo Walter 
Laqueur: «Professional philosophers (such as, for instance, Isaiah Berlin or Stuart Hampshire) have 
expressed the view that seldom in our time has so much been made of so little, not because they violently 
disagreed with Hannah Arendt’s ideas but because they found them devoid of originality, depth and a 
systematic character.» («Filósofos profissionais (tais como, por exemplo, Isaiah Berlin ou Stuart 
Hampshire) expressaram a perspectiva de que poucas vezes no nosso tempo tanto foi feito de tão pouco, 
não porque discordavam violentamente das ideias de Hannah Arendt, mas porque as achavam vazias de 
originalidade, profundidade e carácter sistemático.»), Laqueur, Walter, «The Arendt Cult: Hannah Arendt 
as Political Commentator», em Journal of Contemporary History, Vol. 33 No. 4 (Oct., 1998), p. 484 
(483-496).   
29 A título de exemplo extremo destes equívocos apresentamos o já mencionado artigo de Walter Laqueur 
«The Arendt Cult: Hannah Arendt as Political Commentator», no qual toda a discussão em torno da figura 
de Arendt e da qualidade do seu pensamento é circunstancial e toma um tom acusatório quase ad 
hominem, negligenciando uma discussão séria dos seus pontos de vista em favor de um percurso quase 
anedótico e descontextualizado por episódios da sua vida e por frases-feitas produzidas a partir do seu 
pensamento. Embora o modo de expressão adoptado por Arendt apresente dificuldades e até mesmo 
contradições – aparentes e não só – e as suas perspectivas a respeito dos acontecimentos sejam, por vezes, 
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polémicas – o caso Eichmann é apenas o mais conhecido – ou aporéticas, defender que se cale por não 
apresentar soluções para os problemas ou transformar impressões registadas na correspondência privada 
em posições definidas acerca dos acontecimentos sem qualquer contextualização teórica é não só sintoma 
de preguiça intelectual como também um exercício hermenêutico com base na má-fé e uma concepção 
defeituosa da participação cidadã no debate público. Veja-se, por exemplo, a seguinte afirmação de 
Laqueur: «Hannah Arendt could have conceded that there was no solution to the Palestinian conflict, that 
it was an insoluble conflict between two peoples, that it was all going to end in a horrible tragedy. In the 
circumstances, she could have decided that from now on she would devote her time to philosophical and 
historical study. Instead, she went on carping and fault-finding, querulous and almost always negative. 
She had no constructive advice to offer as to how to prevent a conflict, nor was she willing to shut up.» 
(«Hannah Arendt podia ter concedido que não havia qualquer solução para o conflito palestiniano, que 
era um conflito irresolúvel entre dois povos, que tudo iria acabar numa horrível tragédia. Nessas 
circunstâncias, ela podia ter decidido que de ora em diante dedicaria o seu tempo ao estudo filosófico e 
histórico. Ao invés, ela continuou a carpir e à procura de culpas, lamurienta e quase sempre negativa. Ela 
não tinha qualquer conselho construtivo para oferecer acerca de como evitar um conflito, nem estava 
disposta a calar-se.»), Walter Laqueur «The Arendt Cult: Hannah Arendt as Political Commentator», p. 
489. Esta concepção de participação no espaço público repete-se hoje com alguma frequência, 
principalmente nos media que o dominam, conduzindo os conteúdos do ciclo noticioso com a ajuda das 
agências de comunicação e gabinetes de imprensa e os seus spin-doctors travestidos de comentadores, 
quando elementos mais ou menos assumidos do status quo abordam e procuram reduzir à insignificância 
qualquer manifestação crítica do estado-de-coisas perguntando “E qual é a vossa solução?”, como se o 
debate público se limitasse a uma dimensão de mera funcionalidade e estivesse vedado aos leigos. Tal 
concepção serve, pois, como uma arma que procura aniquilar a dissensão e a pluralidade de perspectivas 
por via da ridicularização. O resultado desta abordagem é um esvaziamento do espaço público da crítica e 
da abertura dialógica que surge da negação do estado-de-coisas em nome de uma absolutização do valor 
da imediatez. A tradução explícita desta atitude – que assume contornos menos explícitos e mais 
sofisticados do que em Laqueur, mas que é relativamente comum – é: “se não sabes o que queres, se não 
tens soluções, cala-te!”. Esta atitude é usualmente seguida de um recurso à “autoridade” do discurso 
técnico e do especialista, o qual se limita, na maioria dos casos, a reforçar a posição vigente, a ir ao 
encontro do já-conhecido e da processualidade inquestionada em curso. O seu resultado político é uma 
massa de gente impotente, sem lugar no espaço público, conformada, embora descontente, com a aparente 
naturalidade da dominação do status quo e dos processos que o regem, gente descrente na sua capacidade 
de mudar politicamente o rumo dos acontecimentos. A acompanhar tudo isto está um estreitamento do 
próprio espaço público, tornado agora num espaço de produção da mesmidade e não um espaço de 
aparecimento da pluralidade. Que esta sensação de impotência tenha ela mesma uma dimensão de 
violência e seja capaz de gerar violência como reacção é algo que não deve surpreender, dada a 
insignificância a que condena largas camadas da população.    
30  Margaret Canovan, que tem a seu favor o facto de ter sido pioneira no estudo sistematizado do 
pensamento arendtiano num momento em que parte dos escritos de Arendt não tinha ainda sido 
publicada, também foi vítima de alguns equívocos. Num artigo publicado em 1978, intitulado «The 
Contradictions of Hannah Arendt’s Political Thought», Canovan refere-se a inconsistências no 
pensamento de Arendt, nomeadamente a inconsistência entre os aspectos elitistas e os aspectos 
democráticos do pensamento arendtiano. Um dos erros sistemáticos de Canovan no referido artigo é 
confundir – embora reconheça a sua presença – o tratamento ontológico-existencial operado por Arendt 
com uma espécie de juízo acerca de um determinado estrato social. Por exemplo, ser um operário ou ser 
pobre não é apenas uma questão de estratificação social, mas uma condição inerente a todo e a cada ser 
humano vivendo no mundo moderno, envolvido pela sua própria condição num sistema de trocas, de 
produção e consumo que, deixado a si mesmo, reduz a sua existência à pobreza ou indigência ontológica, 
mesmo a existência dos mais ricos. Portanto, se há lugar para uma discussão acerca de estratos, será 
sempre uma discussão acerca de estratos ou camadas de interpretação – perspectivas, por assim dizer – da 
existência ou ser do humano e dos modos como elas se tornam visíveis num espaço de coexistência, uma 
discussão que poderá ter como produto derivado uma compreensão renovada do sentido dessa 
coexistência e, assim, uma reconfiguração dos seus elementos e estratos referenciais. Como prova disso 
será suficiente atender à análise levada a cabo por Arendt do fenómeno imperialista em OT, na qual a 
referida indigência ontológica assume um lugar central enquanto motor da apropriação capitalista 
(assunto a que daremos maior atenção num capítulo posterior). Isto não implica que não existam de facto 
pobres e ricos, operários e ociosos, e que essas desigualdades não mereçam ser quer objecto de análise 
sociológica, quer objecto de intervenção sociopolítica. Não implica, igualmente, que a análise arendtiana 
não possa resultar em transformações das condições concretas preexistentes, uma vez que visa uma 
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Apesar de ser reveladora da fertilidade do pensamento da autora, esta miríade 

interpretativa concorre, com alguma frequência, para um apagamento não só da própria 

abordagem arendtiana aos problemas, mas acima de tudo para um encobrimento daquilo 

que constitui para Arendt o problema, isto é, aquilo que se propõe tratar nas diversas 

ocasiões. Referindo-se à obra sobre o totalitarismo, Margaret Canovan parece ir ao 

encontro desta dificuldade, dizendo:  

 
[…] as dificuldades apresentadas pelo Totalitarismo vão muito mais fundo do que estas 

questões de método. Não é simplesmente o caso de Arendt ter usado um método 

idiossincrático para lidar com um assunto que não era, em si mesmo, ambíguo, mas antes 

de existirem problemas em captar aquilo acerca do qual o livro efectivamente é.31

 
 

A dificuldade apontada aqui por Canovan com respeito a OT ultrapassa, a nosso 

ver, as fronteiras desse livro, estando presente na restante produção filosófico-política 

de Arendt.  

Consideramos, assim, que a iluminação da senda arendtiana está intimamente 

ligada à determinação das questões sobre as quais Arendt se debruça. Essa ideia parece 

ser veiculada pela própria Arendt quando, em resposta à recensão crítica de Voegelin, 

sublinha o facto de as questões de método e as implicações filosóficas gerais das suas 

teses não poderem ser pura e simplesmente dissociadas; elas estão vinculadas uma à 

outra32

Dito por outras palavras, o modo de acesso aos problemas e os problemas eles 

mesmos não são indiferentes entre si.  

.  

O processo de concepção desse acesso é, simultaneamente, o processo de 

determinação demonstrativa daquilo que aí se constitui em problema, isto é, a 

clarificação e explicitação da sua vinda à existência enquanto apresentando um 

obstáculo à compreensão33

                                                                                                                                                     
desconstrução dos pressupostos político-filosóficos que estão na base de qualquer estrutura política, o que 
inclui todas as estruturas de dominação. Não obstante, a referência arendtiana a essas condições indica, 
que a argumentação crítica de Arendt se processa a um nível mais fundamental de compreensão da 
existência, condições que, por seu lado, estão na base daquilo a que Arendt chama de “mundo moderno”.       

.   

31 «[…] the difficulties presented by Totalitarianism go much deeper than these questions of method. The 
case is not simply that Arendt used an idiosyncratic method to deal with a subject that was in itself 
unambiguous, but rather that there are problems in grasping what the book is actually about.»,  Canovan, 
Margaret, A Reinterpretation of Her Political Thought, p. 18.  
32 Veja-se excerto já citado neste capítulo.  
33 Arendt declara: «There is obviously no need to discuss the contention that methods make no difference, 
for the way we approach any subject defines not only the how of our inquiry but also the what of our 
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De acordo com Seyla Benhabib, 

 
[…] Arendt ela mesma exercia duas metodologias: a metodologia fenomenológica de 

Heidegger e Husserl, que procurava recuperar o significado “originário” de termos e 

condições dos fenómenos; e uma metodologia fragmentária, inspirada por Walter 

Benjamin, de acordo com a qual se trata o passado agindo ou como um coleccionador ou 

como um pescador de pérolas, escavando por aqueles tesouros que jazem agora 

desconjuntados e desligados. 34

 
  

Já nos referimos a Benjamin; atendamos agora à vertente fenomenológica do 

método arendtiano. 

Afirmar que Arendt é uma fenomenóloga não implica, como é evidente, reduzir as 

suas teses a notas de rodapé das obras de Husserl ou Heidegger, ou a meras variações no 

interior de um paradigma filosófico plenamente constituído, no caso, a 

fenomenologia 35

Um dos traços distintivos da fenomenologia é a forma como se constitui como 

método aberto, em dois sentidos:  

. Mais do que um conjunto de teses filosóficas ou um paradigma 

teórico, a fenomenologia é um modo de proceder, uma forma de abordar as questões da 

tradição filosófica, tão diversa nas suas figurações como aqueles que a praticam. 

1. Por um lado, é aberto porque pode ser praticado nos mais variados contextos e 

áreas de interesse;  

2. Por outro, é aberto porque a sua prática não consiste numa recondução dos 

factos a pressupostos teóricos por intermédio de uma qualquer formalização, dado que 

as considerações metodológicas podem ser, desde logo e sub-repticiamente, portadoras 

de posições sobre e de respostas para os problemas. Consiste, isso sim, numa 

                                                                                                                                                     
findings.» («Obviamente, não há qualquer necessidade de debater a alegação de que os métodos não 
fazem qualquer diferença, pois o modo como nós abordamos qualquer assunto define não só o como da 
nossa inquirição, mas também o quê das nossas descobertas»), Arendt, Hannah, «From Hegel to Marx», 
TPP, p. 74.   
34 «[…] Arendt herself exercised two methodologies: the phenomenological methodology of Heidegger 
and Husserl, which sought to recover the “originary” meaning of terms and conditions of phenomena; and 
a fragmentary methodology, inspired by Walter Benjamin, according to which one treats the past by 
acting either as a collector or as a pearl diver, digging down for those treasures that lie now disjointed and 
disconnected.», Benhabib, Seyla, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, pp. 172-173.  
35 De facto, a fenomenologia arendtiana tem pouco em comum com a abordagem científica de Husserl e, 
embora partilhe com Heidegger uma hermenêutica da existência, a sua compreensão do que essa 
existência seja e o seu compromisso no desvelamento das suas implicações políticas conduzem-na não só 
para lá de Heidegger, mas mesmo a uma crítica severa a Heidegger (para esta crítica, veja-se Parte II). 
Veja-se Vasterling, Veronica, «Cognitive Theory and Phenomenology in Arendt’s and Nussbaum’s Work 
on Narrative», pp. 85-86.   
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enfatização da tentativa de descrever fenómenos, aquilo que aparece tal como aparece 

por si mesmo e a partir de si mesmo 36, de forma a chegar à sua verdade e/ou ao seu 

sentido 37

Assim, não é aplicado aos fenómenos um padrão explicativo prévio à compreensão 

destes a partir de si mesmos, e este mesmo método, à maneira dos caminhos de floresta 

de Heidegger, põe-se em causa, faz-se e refaz-se de cada vez que se propõe analisar um 

fenómeno. Graças a esta exigência e a este esforço de suspensão sistemática de todos os 

pressupostos, a fenomenologia revela ser um modo radical de fazer filosofia e de 

pensar, no sentido em que os resultados das suas inquirições prévias e possíveis 

fundações ou raízes – pressupostos como os restantes – são postos em questão de cada 

vez que a metodologia fenomenológica é posta em prática

, evitando impor à experiência concreta e situada os preconceitos provenientes 

das mais diversas tradições, dos comportamentos costumeiros, da própria ciência ou de 

quaisquer métodos aplicados à coisa a interpretar, seja consciente, seja 

inconscientemente.  

38

A radicalidade experiencial exigida pela redução fenomenológica permite o 

surgimento da estrutura da realidade partindo de uma perspectiva ingénua das coisas, 

mas indo para lá dela, para lá dos modos como as coisas são quotidianamente 

experienciadas e vividas. Isto não significa, como já referimos, que a redução conduza 

os factos ou acontecimentos a um princípio absoluto e final que os explique 

definitivamente

.   

39

                                                   
36 Veja-se, por exemplo, a formulação de Heidegger, Martin, SuZ, pp. 28-29. Ou a formulação de Arendt 
ela mesma, na sua apropriação da posição do biólogo Adolf Portmann: «[…] Portmann distinguishes 
between “authentic appearances”, which come to light of their own accord, and “inauthentic ones”, such 
as the roots of a plant or the inner organs of an animal, which become visible only through interference 
with and violation of the “authentic” appearance.» («[…] Portmann distingue entre “aparecimentos 
autênticos”, que vêm à luz a partir de si mesmos, e “inautênticos”, tais como as raízes de uma planta ou os 
órgãos internos de um animal, que se tornam visíveis apenas através da interferência com e violação de 
este aparecimento “autêntico”.»), Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 28.    

.  

37 Dependendo da perspectiva fenomenológica de cada um dos seus praticantes. 
38 Colocando Arendt no grupo de defensores do pós-fundacionalismo (Veja-se o capítulo 2 da Parte II 
desta reflexão). 
39 Que este princípio tome a forma de um princípio substancial imutável, transcendente e eterno que 
confere sentido às instâncias finitas, ou a forma de um princípio de movimento imanente que subsume e 
guia os acontecimentos num processo de realização autónomo, é irrelevante neste contexto. O que é 
relevante é que esses são princípios de compreensão do finito que não têm a sua origem na finitude, isto é, 
na experiência que o humano faz do seu próprio ser. No fundo, são formulações distintas de um mesmo 
modo de olhar para a realidade humana e para aqueles que a constituem, esvaziando o seu conteúdo 
fenomenológico de sentido próprio ao submeter o seu aparecimento àquilo que Arendt, seguindo o já 
referido Portmann, chamaria “aparecimento inautêntico”: «[…] something inside me that otherwise (leia-
se: sem interferência e violação) would not appear at all […]» («[…] algo no meu interior que, de outro 
modo, não apareceria de todo […]»), Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 29.  
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O processo de redução fenomenológica não é, pelo menos para Arendt, algo que 

possa ser resolvido de uma vez por todas. Pelo contrário, é um processo presente em 

qualquer descrição fenomenológica, consistindo numa analítica, numa decomposição 

dos pressupostos ou preconceitos que orientam a vida quotidiana e a abordagem 

ingénua, procurando – mas nem sempre conseguindo – reconduzi-los às experiências 

que estiveram na sua origem. Efectivamente, para Arendt, 

 
[…] nenhum homem pode viver sem preconceitos, e não só porque a inteligência ou 

perspiciência de nenhum ser humano seria suficiente para formar um juízo original sobre 

tudo acerca do qual lhe fosse pedido passar juízo no curso da sua vida, mas também porque 

uma tal ausência de preconceito requereria uma vigilância sobre-humana. 40

 
   

No fundo, a decomposição de pressupostos é uma exigência coetânea ao próprio 

processo de análise fenomenológica e à inquirição filosófica, e que deve acompanhar 

ambas de forma sistemática. 

Na ausência desse ensaio de decomposição de pressupostos ou na ilusão da sua 

superação definitiva – são lados de uma mesma moeda –, os caminhos percorridos por 

estas análises não seriam diferentes de uma abordagem metodológica que procura 

justificar tudo aquilo que é novo ou diferente a partir do já conhecido, reduzindo-o a 

uma cadeia de causas e influências cujo carácter generalizante acaba por aniquilar 

quaisquer diferenças e reduzir a novidade a nada, subsumindo-a a um qualquer princípio 

explicativo que a precede e ao qual ela é assimilada. 

A impossibilidade de remissão da “imperfeição” dos incidentes e dos factos, bem 

como do conhecimento dos factos, a um qualquer referente de “perfeição” que lhes 

fosse não só exterior, mas também ontologicamente proeminente, põe-nos em contacto 

com uma finitude que não é tomada no seu aspecto meramente negativo – remetendo-a 

para uma perfeição que aí está em falta e instituída como sua razão de ser –, mas na sua 

positividade como uma estrutura constitutiva do próprio fenómeno ou fenómenos a 

descrever. Nas palavras de Emmanuel Lévinas, outro praticante deste modo de fazer 

filosofia,  

 
                                                   
40 „[...] ohne Vorurteile kann kein Mensch leben, und zwar nicht nur, weil keines Menschen Klugheit ode 
Einsicht dazu ausreichen würde, all das neu zu beurteilen, worüber ihm ein Urteil im Laufe seines Lebens 
abverlangt wird, sondern weil eine solche Vorurteilslosigkeit eine übermenschliche Wachheit erfordern 
würde.“, Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 17. 



47 
 

[…] a descrição fenomenológica procura o significado do finito no próprio finito. […] Cada 

vez que um filósofo do tipo clássico insiste na imperfeição de um fenómeno de 

conhecimento, a fenomenologia não se contenta com a negação incluída nessa imperfeição, 

mas estabelece essa negação como constitutiva do fenómeno. […] Aquilo que parecia à 

primeira vista um fracasso – o inacabamento de uma série de aspectos da coisa – é um 

modo de acabamento da coisa […].41

 
  

Esta formulação de Lévinas não podia estar mais próxima daquilo em que Arendt 

ela mesma acreditava e praticava.  

Para Arendt, a compreensão de matérias históricas e políticas partilha com a 

compreensão de pessoas o facto de só sabermos aquilo que alguém essencialmente é 

após a sua morte42: «Para os vivos, a morte é primariamente des-aparecimento»43, com 

ênfase em “para os vivos”, pois é apenas e só em referência a estes, isto é, em referência 

à vida, a partir da vida e por mor da vida que a morte e o próprio ser podem alcançar um 

sentido 44

Em suma, é no espaço aberto pela finitude da própria vida humana que os 

fenómenos se manifestam e podem ser compreendidos, nesse intervalo aberto entre o 

nascimento/aparecimento e a morte/des-aparecimento que é, para Arendt, o lugar e a 

marca das coisas fundamentalmente humanas. É apenas por que o humano está sempre 

em trânsito, está sempre a caminho de ser, que há lugar para a manifestabilidade dos 

fenómenos. Essa imbricação entre ser humano e fenómenos constitui-se também como 

traço da abordagem fenomenológica. Como disse um dia Foucault,  

.  

 
No fundamento de todas as positividades empíricas, e das limitações concretas à existência 

humana que é possível indicar, descobre-se uma finitude […]: nela, o limite não se 

manifesta como determinação imposta ao homem do exterior (por ter uma natureza ou uma 

                                                   
41 «[…] La description phénoménologique cherche la signification du fini, dans le fini lui-même. […] 
Chaque fois qu’un philosophe du type classique insiste sur l’imperfection d’un phénomène de 
connaissance, la phénoménologie ne se contente pas de la négation incluse dans cette imperfection, mais 
posse cette négation comme constitutive du phénomène. […] Ce qui semblait de prime abord un échec – 
l’inachèvement d’une série d’aspects de la chose – est un mode d’achèvement de la chose […].», Lévinas, 
Emmanuel, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, pp. 158-159. 
42 «The understanding of political and historical matters, since they are so profoundly and fundamentally 
human, has something in common with the understanding of people: who somebody essentially is, we 
know only after he is dead.», Arendt, Hannah, «Understanding and Politics (The Difficulties of 
Understanding», EU, p. 309. 
43 «For the living, death is primarily dis-appearance.», Arendt, Hannah, THC, p. 51 (ver nota anterior). 
44 Note-se aqui uma espécie de matização da prioridade dada por Heidegger ao ser-para-a-morte, o qual 
não perde, em Arendt, relevância enquanto experiência limite da condição humana, mas é reconhecida a 
impossibilidade de uma vida plena no isolamento com respeito ao mundo da vida.    
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história), mas como finitude fundamental que só repousa sobre si e se abre sobre a 

positividade de todo o limite concreto.45

  
 

Referindo-se ao pensamento de Jaspers, ele mesmo um praticante sui generis da 

metodologia fenomenológica46

 

, Arendt alude a esta finitude, ao fracasso que ela implica 

e à inerência desse fracasso na prática fenomenológica como condição que torna a 

existência possível, no seu movimento de transcendência com respeito ao que nela é 

meramente dado – ou seja, nessa revolução sofrida pela negatividade do não-ser, 

transformando uma suposta carência de ser ou falta de perfeição num elemento 

possibilitante, constitutivo e distintivo da existência que aí se manifesta. Diz Arendt: 

Ao fracassar, o homem aprende que ele não pode nem conhecer, nem criar o Ser e que, 

consequentemente, não é Deus. Esta experiência torna-o ciente das limitações da sua 

existência, a medida das quais ele tenta definir através do filosofar. No seu fracasso para 

transcender todos os limites, ele experiencia a realidade que lhe é dada como a cifra de um 

Ser que ele mesmo não é. É tarefa do filosofar libertar o homem “do mundo ilusório 

daquilo que é apenas pensável” e deixá-lo “descobrir o seu caminho para casa na 

realidade”. O pensamento filosófico nunca pode contornar o facto de a realidade não poder 

ser resolvida naquilo que é pensado; efectivamente, o propósito mesmo do pensamento 

filosófico é “intensificar… o intelectualmente irresolúvel”. 47

 
      

                                                   
45  «Au fondement de toutes les positivités empiriques, et de ce qui peut s’indiquer des limitations 
concrètes à l’existence de l’homme, on découvre une finitude […]: là, la limite ne se manifeste pas 
comme détermination imposée à l’homme de l’extérieur (parce qu’il a une nature ou une histoire), mais 
comme finitude fondamentale qui ne repose que sur son propre fait et s’ouvre su la positivité de toute 
limite concrète.», Foucault, Michel, Les mots et les choses, p. 326. 
46. Nas palavras do próprio Jaspers: «As method I adopted Husserl’s phenomenology, which, in its 
beginnings, he called descriptive psychology; I retained it although I rejected its further development to 
insight into essences (Wesensschau). […] Phenomenology became a method for research.» («Enquanto 
método, adoptei a fenomenologia de Husserl, a que, nos seus começos, ele chamava psicologia descritiva; 
eu conservei-a, embora tenha rejeitado o seu desenvolvimento posterior para uma intuição das essências 
(Wesensschau). […] A fenomenologia tornou-se um método para a investigação.»), Jaspers, Karl, 
«Philosophical Autobiography», in The Philosophy of Karl Jaspers, p. 18. Vejam-se ainda os artigos de 
Yad, Majid, «Arendt's Heideggerianism: Contours of a 'Postmetaphysical' political theory?»; e Hinchman, 
Lewis P. and Hinchman, Sandra K., «In Heidegger's Shadow: Hannah Arendt's Phenomenological 
Humanism». 
47 «In failing, man learns that he can neither know nor create Being and therefore is not God. This 
experience makes him aware of the limitations of his existence, the extent of which he attempts to define 
by philosophizing. In his failure to transcend all limits he experiences the reality given him as the cipher 
of a Being that he himself is not. It is the task of philosophy to free man “from the illusory world of what 
is only thinkable” and to let him “find his way home to reality”. Philosophic thought can never get around 
the fact that reality cannot be resolved into what can be thought; indeed, the very purpose of philosophic 
thought is to “heighten… the intellectually irresolvable.», Arendt, Hannah, «What is Existential 
Philosophy?», EU, p. 185. 
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Este modo de proceder não tem início com OT 48. Na verdade, ele está já bem 

patente na sua dissertação de doutoramento, intitulada O Conceito de Amor em 

Agostinho. Ensaio de uma Interpretação Filosófica 49 , na qual a abordagem 

fenomenológica, nomeadamente de influência heideggeriana e jasperiana e de pendor 

existencial, é evidente50

Ao procurar esclarecer o propósito da sua dissertação, Arendt assinala a 

coexistência de diversas linhas de pensamento em Agostinho que desafiam conjunção 

sistemática. Esta vinculação sistemática não é aí entendida como uma homogeneidade 

ou uniformidade lógica de princípio, origem ou fundamento a que cada uma das linhas 

de pensamento seria reconduzida como a uma unidade da qual estas emanariam 

enquanto produções ou excrescências

.  

51

Logo, apesar do perfil aparentemente dialéctico das suas descrições 

fenomenológicas – quer na dissertação, quer nos restantes textos de Arendt –, a 

. Tal como referimos acima, para Arendt pensar 

é exercitar-se no pensamento, aprender a movimentar-se nos movimentos de outros, 

pondo assim em marcha o seu próprio pensamento.  

                                                   
48 Quando, em resposta a Voegelin, Arendt clarifica o seu modo de proceder em OT, ela afirma: «What I 
did – and what I might have done anyway because of my previous training and the way of my thinking – 
was to discover the chief elements of totalitarianism and to analyze them in historical terms […].»  
(«Aquilo que eu fiz – e aquilo que eu poderia ter feito de qualquer modo, devido ao meu treino anterior e 
ao modo do meu pensar – era descobrir os elementos principais do totalitarismo e analisá-los em termos 
históricos […].»), Arendt, Hannah, «A Reply to Eric Voegelin», EU, pp. 402-403.   
49 A dissertação de Arendt consiste numa análise dos diferentes contextos de aparecimento e respectivo 
significado da noção de “amor” em Agostinho: amor enquanto apetite; o amor enquanto relação entre 
Criador e criatura; e o amor enquanto amor ao próximo, no contexto de uma vida social. As análises 
levadas a cabo pela autora descobrem um conjunto de incongruências entre os contextos de aparecimento 
dos diferentes sentidos de amor, advogando a conservação dessas contradições como contradições, na 
perspectiva de captar aquilo que as sustenta e reúne, a saber, a facticidade da própria vida humana e, no 
caso concreto, da vida de Agostinho. Veja-se Arendt, Hannah, Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch 
einer philosophische Interpretation, pp. 5-6, bem como os parágrafos finais da mesma obra, pp. 89-90. 
50 Em carta a Heidegger a respeito da dissertação de doutoramento, Jaspers dá testemunho desta afiliação 
que Arendt ela mesma reconhece anos depois, como referimos acima. Diz Jaspers: «El trabajo [de 
Arendt] es, en tanto que genuina aplicacion de 10 que ha aprendido metodicamente can usted, excelente, 
y no hay que dudar de la autenticidad de su implicacion en los problemas.» («O trabalho [de Arendt] é, 
enquanto genuína aplicação daquilo que aprendeu metodicamente consigo, excelente, e não há que 
duvidar da autenticidade da sua implicação nos problemas»), Heidegger, Martin e Jaspers, Karl, Martin 
Heidegger/Karl Jaspers Correspondencia (1920-1963), p. 99. Isto não significa, evidentemente, que 
Arendt seja apenas uma discípula de Heidegger ou de Jaspers, ou de ambos. Formada no método e na 
técnica fenomenológica, ela foi capaz de descobrir os seus próprios caminhos e os seus próprios 
interesses, e já na Dissertação aponta aquilo que são, a seu ver, os limites das teses de Heidegger, 
nomeadamente em SuZ e em Vom Wesen des Grundes – veja-se Arendt, Hannah, Der Liebesbegriff bei 
Augustin. Versuch einer philosophische Interpretation, p. 42 (nota 2).  
51 „Das Nebeneinander der dargestellten Gedankenreihen systematisch zu verbinden, und sei es auch in 
antithetischer Form, verbietet sich von selber, will man Augustin nicht eine Systematik und logische 
Korrektheit aufzwingen, die er nie gehabt hat.“ («As linhas de pensamento a serem aqui mostradas 
desafiam conjunção sistemática. Elas não podem ser concatenadas em forma antitética, a não ser que 
desejemos impor a Agostinho uma correcção sistemática e lógica que ele nunca teve.»), Arendt, Hannah, 
Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophische Interpretation, p. 2.  
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concatenação dos movimentos de pensamento nelas presentes não é operada por 

intermédio da contraposição das diversas experiências levada a cabo por um todo que 

subsiste para lá delas, seja sob a forma de ideias, formas, númenos, movimentos 

totalizantes, leis da natureza ou da história, ou estruturas semelhantes que lhes sirvam 

de medidas ontologicamente “superiores” 52

Para Arendt, não se trata aí de organizar o pensamento em torno de uma qualquer 

dedutibilidade lógica a partir de princípios, causas ou fundamentos pré-estabelecidos, 

pondo de parte quaisquer particularidades em nome da consistência lógica.  

. Cada descrição fenomenológica 

corresponde a uma experiência independente de qualquer outra, capaz de se manter por 

si mesma e de ser portadora de um sentido autónomo.  

Trata-se, isso sim, de descobrir – no seu duplo sentido de ir ao encontro do 

desconhecido e de desvelar – o sentido de cada uma das linhas de pensamento, de cada 

uma das vias percorridas, isso que é por cada uma delas mostrado e indicado. Apenas a 

capacidade independente de apresentação de cada uma das linhas é capaz de iluminar, 

embora nunca de uma vez por todas, o elo integrador da sua aparente falta de unidade.  

Consequentemente, a analítica fenomenológica tem como propósito penetrar nessa 

dimensão encoberta que é referida em cada linha de pensamento, nisso que cada uma 

destas linhas tem como pano de fundo, como assunto53

                                                   
52 Esta abordagem sui generis à dialéctica denuncia a influência de Benjamin no pensamento da autora. 
Nas palavras de Vasterling: «Because of ‘‘reason’s strong aversion to contingency”, the explanations and 
conceptual systems of scientific and philosophical narratives tend to not simply explain, but explain 
away, the contingency of the human world.» («Devido à “forte aversão da razão à contingência”, as 
explicações e sistemas conceptuais e narrativas filosóficas tendem não simplesmente a explicar, mas a 
livrar-se, através da explicação, da contingência do mundo humano.»), Vasterling, Veronica, «Cognitive 
Theory and Phenomenology in Arendt’s and Nussbaum’s Work on Narrative», p. 87.  

. No entanto, nenhum processo 

de pensamento consegue trazer isso que uma e outra vez se constitui em assunto a 

pensar à pura transparência, à perfeita coincidência entre pensar e ser, assim mostrando 

que, por muito sistemática que seja uma abordagem metodológica, aquilo a que ela se 

refere transcenderá sempre os seus esforços de recondução a uma unidade ou 

fundamento absolutos. No fundo, o tema de todo o pensamento é sempre aquilo que, em 

virtude da sua própria constituição, se furta ao pensamento: o impensado.  

53 „Die Untersuchung is durchgängig Analyse, und zwar eine Analyse, die durchzustoßen sucht zu den 
Hintergründen, die Augustin selber gerade nicht mehr deutlich macht.“ («A investigação será sempre 
analítica, isto é, será uma análise que tenta penetrar os próprios recessos não clarificados por 
Agostinho.»), Arendt, Hannah, Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophische 
Interpretation, p. 2. 
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Segundo Arendt, numa formulação que se refere ao modo como interpreta o 

pensamento de Agostinho, mas que pode bem servir para compreender a sua própria 

obra:  

 
Disso brota uma sistemática que, longe de procurar colar Agostinho a uma 

consequencialidade que lhe era desconhecida, tenta meramente interpretar declarações e 

linhas de pensamento aparentemente heterogéneas de um alicerce factual comum. Nesta 

tentativa, o alicerce factual ele mesmo pode vir a produzir intenções heterogéneas […]. 

Estas intenções fundamentais determinam, e talvez desviem, cada declaração individual 

numa conexão que não é mais explicitamente transparente. O propósito desta análise é 

demonstrar esta conexão. Assim, apesar de toda a sua abordagem sistemática em detalhe, 

esta análise mostra a desconjunção mesma do todo. 54

 

   

Destas análises resulta uma apresentação não daquilo que dominou, no sentido de 

ter subsumido enquanto sua causa e fundamento absoluto, a preocupação de Agostinho 

– e, por extensão, de Arendt -, mas o interesse original que orientou essa preocupação, 

um interesse que assume uma função sintética de vínculo vivo entre diferentes 

perspectivas.  

Estar preocupado é, entre outras coisas, ocupar ou referir-se a algo por antecipação, 

adiantar-se a uma situação. Significa também instalar-se numa situação ou ocupar um 

espaço que reivindica essa instalação, de tal modo que cada um, nesse instalar-se, se 

descobre imediatamente envolvido no ser. Ou seja, descobre-se instantaneamente e 

desde já como sendo, como existindo.  

Por diversas ocasiões, em textos posteriores à dissertação, Arendt recorre a Cícero 

para tornar clara a sua concepção sui generis de “interesse”: interesse é inter-est 55

                                                   
54 „Daraus ergibt eine Systematik, die nicht etwa Augustin in eine ihm unbekannte Folgerichtigkeit 
einspannen will, sondern die lediglich versucht, auch scheinbar heterogene Aussagen und 
Gedankenfolgen auf ein sachlich gemeinsames Fundament hin zu interpretieren. Dabei kann sich 
herausstellen, daß das sachliche Fundament selbst heterogene Intentionen aufweist [...]. Wie diese 
Fundamentalintentionen in einem explizit nicht mehr durchsichtigen Zusammenhang jede einzelne 
Aussage wieder bestimmen und evtl. Abbiegen, will die Analyse zeigen. Damit aber zeigt sie trotz der 
Systematik im Einzelnen gerade die Uneinheitlichkeit des Ganzen.“, Arendt, Hannah, Der Liebesbegriff 
bei Augustin. Versuch einer philosophische Interpretation, pp. 2-3.   

, 

55 «Action and speech go on between men, as they are directed toward them, and they retain their agent-
revealing capacity even if their content is exclusively “objective”, concerned with the matters of the 
world of things in which men move, which physically lies between them and out of which arise their 
specific, objective, worldly interests. These interests constitute, in the word’s most literal significance, 
something which inter-est, which lies between people and therefore can relate and bind them together.» 
(A acção e o discurso decorrem entre homens, na medida em que são dirigidos a eles, e retêm a sua 
capacidade de revelação do agente ainda que o seu conteúdo seja exclusivamente “objectivo”, preocupado 
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aquilo que está “entre” homens, podendo «ser um solo [Ground/Grund] comum ou um 

propósito comum, [cumprindo] sempre a dupla função de vincular os homens em 

conjunto e de os separar de modo articulado»56

Articulando o que foi sendo dito nos parágrafos anteriores, percebemos que é a 

existência, vivida sempre na sua pluralidade constituinte, aquilo que é eleito como 

interesse fáctico, o qual, enquanto vínculo instaurador de permanência e continuidade 

no quadro das relações humanas, é indicado, mas não resolvido conclusivamente, por 

cada uma das linhas ou exercícios de pensamento. É apenas no processo de análise ou 

decomposição que a síntese vinculativa é desvelada na sua facticidade.  

.  

No entanto, essa síntese vinculativa nunca pode ser definitivamente cristalizada 

num princípio que seja hierárquica e ontologicamente superior à facticidade na qual é 

descoberta. Daí brota uma sistemática peculiar, concretizada numa conexão vinculativa 

que não é totalizante e homogeneizante, mas plural, descobrindo o carácter fáctico da 

sua génese e desvelando-a em movimento como aquilo que, sempre já sendo, se dá a 

pensar 57

Se é verdade que a abordagem arendtiana a esse inter-est no âmbito da dissertação é 

caracterizada por um certo distanciamento com respeito às formulações de Agostinho

.  

58, 

algo que é sublinhado por Jaspers aquando da sua avaliação do texto59

                                                                                                                                                     
com os assuntos do mundo de coisas no qual os homens se movem, que jaz fisicamente entre eles e a 
partir do qual se erguem os seus interesses mundanos, específicos, objectivos. Estes interesses constituem, 
no significado mais literal da palavra, algo que inter-est, que jaz entre pessoas e que pode, 
consequentemente, relacioná-las e vinculá-las em conjunto.»), Arendt, Hannah, THC, p. 182. 

, não é menos 

56 Veja-se, a título de exemplo, Arendt, Hannah, «A Reply to Eric Voegelin», EU, p. 406: «To me, 
modern masses are distinguished by the fact that they are “masses” in a strict sense of the word. They are 
distinguished from the multitudes of former centuries in that they do not have common interests to bind 
them together or any kind of common “consent” which, according to Cicero, constitutes inter-est, that 
which is between men, ranging all the way from material to spiritual and other matters. This “between” 
can be a common ground and it can be a common purpose; it always fulfills the double function of 
binding men together and separating them in an articulate way. The lack of common interest so 
characteristic of modern masses is therefore only another sign of their homelessness and rootlessness.»     
(«Para mim, as massas modernas distinguem-se pelo facto de serem “massas” num sentido estrito da 
palavra. Estas distinguem-se das multidões de séculos anteriores porque não têm interesses comuns para 
as vincular em conjunto ou qualquer tipo de “consentimento” comum que, de acordo com Cícero, 
constitui o inter-est, aquilo que está entre homens, abrangendo desde matérias espirituais, materiais e 
outras. Este “entre” pode ser um solo comum e pode ser um propósito comum; cumpre sempre a dupla 
função de vincular os homens em conjunto e de os separar de modo articulado. A falta de interesse 
comum tão característica das massas modernas, consequentemente, é apenas um sinal da sua falta de 
abrigo e do seu desenraizamento.») (o sublinhado é nosso).     

57 Este será o tema a que dedicaremos uma parcela considerável da Parte IV. 
58  Nomeadamente no que concerne ao horizonte religioso da solução agostiniana, cujos limites são 
testados por Arendt na sua dissertação. 
59 Ao caracterizar a reflexão apresentada por Hannah Arendt na sua tese de doutoramento, Jaspers, o seu 
orientador, afirma o seguinte: «Neither historical nor philosophical interests are primary here. The 
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verdade que o ponto de partida agostiniano para aceder a esse inter-est – tal como 

interpretado por Arendt –, a saber, o descobrir-se imediatamente a ser ou a preocupação 

existencial, bem como a própria centralidade do inter-est, são decisivos para a autora.  

Este ponto de partida é, tal como acima referido, a facticidade de uma existência 

mundana e plural na qual o humano é nascido, se descobre e da qual se distingue, 

traçando a sua diferença enquanto este humano, ao colocar o seu próprio ser em 

questão. «Tornei-me uma questão para mim mesmo»60

Esse é, a nosso ver, o focus de toda a produção filosófica de Arendt, que se 

constituirá como uma indagação metódica, porque sistemática, em torno da origem, do 

sentido e da medida da permanência da existência enquanto ser do humano.   

, ou seja, uma existência que se 

faz humana distinguindo-se do ser indiferenciado pelo facto de em si mesma e a partir 

de si mesma se interrogar a respeito do sentido do seu ser.  

 
 

 

 

                                                                                                                                                     
impulse behind this work is ultimately something not explicitly stated: through philosophical work with 
ideas the author wants to justify her freedom from Christian possibilities, which also attract her.» («Não 
são aqui primários nem interesses históricos, nem filosóficos. O impulso por detrás deste trabalho é, em 
última análise, algo não explicitamente declarado: através do trabalho filosófico com ideias, a autora quer 
justificar a sua liberdade com respeito às possibilidades cristãs, que também a atraem»), Arendt, Hannah e 
Jaspers, Karl, Hannah Arendt/Karl Jaspers Correspondence, 1926-1969, p. 690. 
60 Nas palavras de Agostinho: «ecce ubi sum! flete mecum et pro me flete qui aliquid boni vobiscum intus 
agitis, unde facta procedunt. nam qui non agitis, non vos haec movent. tu autem, domine deus meus, 
exaudi et respice et vide et miserere et sana me, in cuius oculis mihi quaestio factus sum, et ipse est 
languor meus.» («Eis em que estado me encontro! Chorai comigo, chorai por mim, vós que algum bem 
praticais no vosso íntimo, donde procedem as acções. Na verdade, estas coisas não vos comovem, a vós 
que as não praticais. Tu, porém, Senhor meu Deus, escuta-me, volta para mim o teu olhar, e vê-me, e 
compadece-te de mim, e cura-me, tu, a cujos olhos me tornei para mim mesmo numa interrogação, e é 
essa a minha doença») (o sublinhado é nosso), Agostinho, Sto., Confissões, 10.33.50. 



54 
 

 

  



55 
 

 

PARTE I 
 

 

 

 

QUEM É HUMANO? 

UMA ANATOMIA DA CRISE DA 

(NOSSA) MODERNIDADE  
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1 

CRISE, DESABRIGO E DESENRAIZAMENTO 

 
«To follow a non-imperialistic policy and maintain a non-

racist faith becomes daily more difficult because it becomes 

daily clearer how great a burden mankind is for man.» 61

Hannah Arendt 

 

  

 

1.1. CRISE 

 Se há palavra que se tornou de uso familiar nos tempos que decorrem, essa palavra 

é “crise”.  

 Acompanhada da riqueza semântica que a constitui, tal palavra está presente 

quando nos referimos a relações interespecíficas, à interacção das actividades humanas 

com os ecossistemas, bem como com a Terra na sua integralidade, naquilo que se 

convencionou chamar “crise ecológica”.  

 Independentemente de quais sejam as nossas posições a respeito das causas, das 

previsões e soluções apresentadas, será difícil negar o carácter factual da erosão dos 

solos, da poluição atmosférica, das chuvas ácidas, do efeito de estufa, da destruição das 

florestas tropicais, da alteração climática, e das perdas significativas de biodiversidade 

que estão na base do surgimento da preocupação em torno de uma crise “ecológica” que 

afecta o nosso tempo.  

 Por outro lado, mas intimamente ligado, a palavra “crise” está também presente 

quando nos referimos a relações no interior da espécie humana, relações que têm como 

núcleo não tanto os indivíduos – embora também estes, por inerência –, mas sobretudo 

sistemas de organização política e social, naquilo a que podemos chamar de “crise 

sociopolítica”.  

 Também esta crise se torna presente com uma capacidade de resistência à 

dissolução a que só os factos podem aspirar: num mundo em que tem lugar uma 

acumulação de riqueza sem precedentes por parte de uns poucos, milhões ou mesmo 

                                                   
61 «Seguir uma política não-imperialista e manter uma fé não-racista torna-se diariamente mais difícil 
porque se torna diariamente mais claro quão grande fardo é a humanidade para o homem», Arendt, 
Hannah, «Organized Guilt and Universal Responsibility», em EU, p. 131. 
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milhares de milhões sobrevivem no limiar da pobreza e até abaixo dele, vivendo como 

uma espécie de excreções – a «escumalha da terra», como lhes chama Arendt 62

 No prefácio a OT, Arendt faz menção a esta crise e àquele que é, para ela, o seu 

momento determinante no nosso tempo: 

 – de um 

modelo de comunidade que, longe de se mostrar capaz de os acolher, se revela cada vez 

mais propício à intensificação das condições da sua produção e da sua alienação. 

 
Duas guerras mundiais numa só geração, separadas por uma cadeia ininterrupta de guerras 

locais e revoluções, seguidas de nenhum tratado de paz para os vencidos e nenhuma trégua 

para os vencedores, terminaram na antecipação de uma terceira guerra mundial entre as 

duas potências mundiais remanescentes. Este momento de antecipação é como a calma que 

se instala após todas as esperanças terem morrido. Não mais esperamos por uma eventual 

restauração da velha ordem do mundo com todas as suas tradições, ou pela reintegração das 

massas dos cinco continentes que foram atiradas para um caos produzido pela violência das 

guerras e revoluções e pela decadência de tudo aquilo que havia sido ainda poupado. Sob as 

mais diversas condições e díspares circunstâncias, assistimos ao desenvolvimento dos 

mesmos fenómenos – desabrigo numa escala sem precedentes, desenraizamento a uma 

profundidade sem precedentes.63

 
    

 

                                                   
62 «Civil wars which ushered in and spread over the twenty years of uneasy peace were not only bloodier 
and more cruel than all their predecessors; they were followed by migrations of groups who, unlike their 
happier predecessors in the religious wars, were welcomed nowhere and could be assimilated nowhere. 
Once they had left their homeland they remained homeless, once they had left their state they became 
stateless; once they had been deprived of their human rights they were rightless, the scum of the earth.» 
(«As guerras civis que inauguraram e se espalharam ao longo dos vinte anos de paz inquieta não foram só 
mais sangrentas e mais cruéis do que todas as suas predecessoras; elas foram seguidas por migrações de 
grupos que, ao contrário dos seus predecessores mais felizes nas guerras religiosas, não eram bem-vindos 
em lado algum e não podiam ser assimilados em lado algum. Assim que deixaram a sua terra natal eles 
permaneceram desalojados, assim que deixaram o seu estado tornaram-se sem-estado; assim que foram 
privados dos seus direitos humanos eles ficaram sem direitos, a escumalha da terra.»), Arendt, Hannah, 
OT, p. 267. Arendt joga aqui com a dupla significação do termo, referindo-se quer à sua matriz técnica, 
assinalando o material residual de um processo de refinamento, quer à sua reconfiguração como termo de 
apreciação social, referindo-se aos que vivem à margem da sociedade estabelecida, a qual toma a 
alienação dessas pessoas não como resultado de processos de exclusão passíveis de questionamento, mas 
como factor de reforço identitário, de conformidade e de validação das normas que a regulam. 
63 «Two world wars in one generation, separated by an uninterrupted chain of local wars and revolutions, 
followed by no peace treaty for the vanquished and no respite for the victor, have ended in the 
anticipation of a third World War between the two remaining world powers. This moment of anticipation 
is like the calm that settles after all hopes have died. We no longer hope for an eventual restoration of the 
old world order with all its traditions, or for the reintegration of the masses of five continents who have 
been thrown into a chaos produced by the violence of wars and revolutions and the growing decay of all 
that has still been spared. Under the most diverse conditions and disparate circumstances, we watch the 
development of the same phenomena – homelessness on an unprecedented scale, rootlessness to an 
unprecedented depth.», Arendt, Hannah, OT, p. vii. A possibilidade desta 3ª Guerra Mundial ganha, a 
cada dia que passa, maior consistência, mostrando que o tempo da análise de Arendt é ainda, de certa 
forma, o nosso. 
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1.2. CRISE: DE MOMENTO A MOTOR 

 Apresentando este diagnóstico da condição existencial do período entre as duas 

guerras mundiais, Arendt parece não só dar-se conta de uma crise, mas compreender o 

nosso mundo a partir do signo da crise. Como compreender o carácter crítico do nosso 

mundo? Como compreender este signo? 

 Se atendermos à sua etimologia, a palavra “crise” é uma tradução directa do 

substantivo grego krisis, o qual significa crise, mas antes de mais juízo, decisão e 

veredicto. Por seu lado, este substantivo deriva do verbo krino, o qual assume uma 

multiplicidade de significados: decidir; tomar posição; separar algo que se apresenta 

amalgamado e confuso, descobrindo uma saída para essa situação de impasse; 

distinguir; diferenciar; julgar.  

 Não é de estranhar, assim, que crise corresponda, para Arendt, ao momento em que 

os padrões, isto é, as leis e as medidas, bem como as noções herdadas do passado para 

nos orientar através das dificuldades do presente, deixaram de ser fiáveis. No prefácio a 

OT supracitado, Arendt reforça essa ideia, dizendo: 

 
Nunca o nosso futuro foi mais imprevisível, nunca dependemos tanto de forças políticas nas 

quais não podemos confiar que sigam as regras do senso comum e do interesse próprio – 

forças que parecem pura insanidade, se julgadas pelos padrões de outros séculos. 64

 
   

 Como que apoiando a noção arendtiana da centralidade da experiência da crise para 

a compreensão do nosso tempo e a relação dessa experiência com o passado, Giorgio 

Agamben declarou que «a crise que a Europa está a atravessar não é somente um 

problema económico, como nos querem fazer crer, é sobretudo uma crise de 

relacionamento com o passado»65

 No contexto de uma questão a respeito da crise financeira, bem como dos efeitos 

restritivos das liberdades democráticas que a têm acompanhado, Agamben sublinha o 

facto de “crise” não ser uma noção utilizada actualmente como conceito, mas como 

palavra de ordem para a imposição de medidas e de restrições que as pessoas não têm, à 

partida, motivos para aceitar. Longe de reflectir um esforço de compreensão e de 

.  

                                                   
64 «Never has our future been more unpredictable, never have we depended so much on political forces 
that cannot be trusted to follow the rules of common sense and self-interest – forces that look like sheer 
insanity, if judged by the standards of other centuries.», Arendt, Hannah, OT, p. vii.  
65 «La crisi che l’Europa sta attraversando non è soltanto un problema economico, come si vorrebbe far 
credere, è innanzi tutto una crisi del rapporto col passato.», Agamben, Giorgio, 
http://www.ragusanews.com/articolo/28021/giorgio-agamben-intervista-a-peppe-sava-amo-scicli-e-
guccione (consultado pela última vez a 25 Agosto 2014). 

http://www.ragusanews.com/articolo/28021/giorgio-agamben-intervista-a-peppe-sava-amo-scicli-e-guccione�
http://www.ragusanews.com/articolo/28021/giorgio-agamben-intervista-a-peppe-sava-amo-scicli-e-guccione�
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fixação da situação em que estamos envolvidos, o recurso à noção de “crise” assumiu 

contornos doutrinais de lema ou tema nuclear e justificativo de um objectivo ou ideal 

que está em vias de desenvolvimento.  

 Pode, portanto, dizer-se que o conceito de crise perdeu, por via de um 

abastardamento do uso, o seu traço distintivo compreendido como momento decisivo de 

suspensão temporária do juízo e de preparação para a acção, para se tornar no motor de 

um processo de dominação.  

 Compreendida deste modo, a crise não visa já tornar possível e terminar com uma 

decisão ou com um juízo acerca da realidade, procedendo à partição e diferenciação dos 

seus elementos e à constituição de uma nova compreensão da mesma.  

 Ela visa, isso sim, alimentar a dimensão meramente negativa de suspensão do juízo 

acerca da realidade, recusando o seu carácter momentâneo e assim persistindo na 

indistinção, na indiferença com respeito à mesma e entregando os processos do real a si 

mesmos, com o resultado de hipotecar as possibilidades de compreensão, intervenção e 

reconfiguração dos seus elementos.     

 O interesse da observação de Agamben para uma compreensão do pensamento 

arendtiano e do lugar que a crise nele ocupa reside no facto de Arendt ter identificado 

esse mesmo processo de indiferenciação, de ter compreendido o que nele está em 

questão e de ter antecipado, em certa medida, as suas possíveis consequências, de tal 

forma que o transformou no núcleo das suas análises e de boa parte da sua produção 

filosófica. 

 Um dos momentos em que podemos surpreender o modo como Arendt dá 

testemunho desta transformação da crise de suspensão temporária do juízo e, como tal, 

de elemento de um momento deliberativo, em doutrina, força motriz dos próprios 

acontecimentos, ocorre em OT: 

 
É quase impossível, mesmo agora, descrever o que efectivamente aconteceu na Europa a 4 

de Agosto de 1914. Os dias antes e os dias depois da I Guerra Mundial estão separados não 

como o fim e o início de um novo período, mas como o dia antes e o dia depois de uma 

explosão. Contudo, esta figura de retórica é tão incorrecta como são todas as outras, porque 

o silêncio do pesar que se instala após uma catástrofe nunca veio a dar-se. A primeira 

explosão parece ter desencadeado uma reacção em cadeia na qual fomos apanhados desde 

então e que ninguém parece ser capaz de parar. 66

                                                   
66 «It is almost impossible even now to describe what actually happened in Europe on August 4, 1914. the 
days before and the days after the first World War are separated not like the end of an old and the 
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 Arendt parece hesitar, mas esta hesitação tem uma feição filosófica pertinente, pois 

é o reflexo, por um lado, da desadequação das noções do passado para julgar os 

acontecimentos do presente e, por outro, do momento de suspensão do juízo que é a 

marca de qualquer crise, momento que, em condições de normalidade, antecede a sua 

resolução.  

 Numa espécie de gesto filosófico que o texto concretiza, Arendt dá conta da 

hesitação característica daquilo que está aí em causa e que é tema do próprio texto, o 

qual expressa o núcleo de perplexidade, de desorientação e de desamparo de uma 

condição partilhada, em suma, da condição crítica do humano.  

 A hesitação que aqui testemunhamos expressa uma situação crítica que se apresenta 

como situação-limite, uma situação em que o humano se descobre em virtude da 

natureza paradoxal do seu próprio ser e que exige uma resolução. 

  

 

1.3. UM RETORNO A JASPERS67

 A noção de situação-limite – morte, culpa, fado e acaso – não é arendtiana, mas 

jasperiana. No entanto, parece adequar-se à situação descrita por Arendt, sabendo nós 

que se trata da metaforização de uma situação existencial básica, por essa razão 

apresentada em termos históricos, que não são mais do que expressão da sua condição 

espácio-temporal.  

 

 Para Jaspers, o ser não é passível de definição inequívoca, uma vez que não somos 

os seus criadores. Bem pelo contrário, o facto de nos descobrirmos imediatamente a ser 

conduz-nos a uma demanda pelo seu significado ou sentido, muito embora a 

circunstância mesma de estarmos sempre já a ser frustre a satisfação plena de qualquer 

interpretação individual. Jaspers considera o ser como uma existência continuada – 

Bestand –, no sentido de que se trata de algo que me diz respeito e no qual estou 

imediatamente envolvido, algo que vem ao meu encontro como um assunto ou negócio 

                                                                                                                                                     
beginning of a new period, but like the day before and the day after an explosion. Yet this figure of 
speech is as inaccurate as are all others, because the quiet of sorrow which settles down after a 
catastrophe has never come to pass. The first explosion seems to have touched off a chain reaction in 
which we have been caught ever since and which nobody seems to be able to stop.». Arendt, Hannah, OT, 
p. 267. 
67 Para uma discussão da dívida de Arendt à filosofia de Jaspers veja-se Lewis Hinchman and Sandra 
Hinchman, «Existentialism Politicized: Arendt's Debt to Jaspers». 
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que deixei pendente e no qual me descubro como instantaneamente metido 68

 O problema reside no facto de, tal como é dito por Arendt, a resolução exigida por 

uma tal situação-limite nunca ter tido lugar. Ou seja, ao invés de descobrir uma ordem 

na qual o ser do humano tem um sentido próprio, aquilo que cada ser humano nascido 

depois destes acontecimentos descobre como o seu ser é justamente, por um lado, a 

ausência de respostas e a absoluta estranheza com respeito a um ser que é o seu e, por 

outro, a reivindicação de uma resposta se este humano quer conservar-se no ser.  

. 

Confrontado com o facto de estar dependente ou condicionado por um ser que não criou 

e de não se mostrar capaz de o reconduzir a algo definido – a uma essência, substância, 

seja o que for que a tradição lhe quis chamar –, experienciando uma incapacidade de 

escapar à realidade ou de resolver os seus segredos recorrendo ao pensamento, o ser 

humano filosofa, isto é, demanda pelo sentido desse ser que é o seu e no qual ele se 

descobre como já sendo. 

 Esta situação é expressão de dois fenómenos concomitantes: o desabrigo e o 

desenraizamento.  

 Numa conhecida entrevista a Günter Gaus, Arendt afirma:  

 
Aquilo que é importante para mim é compreender. Para mim, escrever é uma questão de 

procurar esta compreensão, é parte deste processo de compreensão… […] Eu quero 

compreender. E se outros compreendem – no mesmo sentido que eu compreendi –, isso dá-

me um sentido de satisfação, como um sentir-me em casa. 69

 
  

 Quando Arendt fala de compreensão, refere-se justamente à procura do sentido dos 

acontecimentos, enquanto distinta do conhecimento científico – objectivante e assente 

numa estrutura de reconhecimento que pressupõe a presença de uma medida de 

validação –, o qual, por si só, é incapaz de gerar qualquer sentido, muito embora 

produza os resultados inequívocos que a compreensão não pode produzir 70

                                                   
68 O carácter algo descritivo da exposição deve-se à dificuldade de traduzir as palavras alemãs Bestand, 
Sache e Angelegenheit de forma directa preservando a multiplicidade dos sentidos nelas contidos, os 
quais estão todos presentes na tese jasperiana e, por extensão, arendtiana.    

. Para 

Arendt, a compreensão «é uma actividade interminável, pela qual, em constante 

69 «What is important for me is to understand. For me, writing is a matter of seeking this understanding, 
part of the process of understanding. . . […] I want to understand. And if others understand-in the same 
sense that I have understood-that gives me a sense of satisfaction, like feeling at home.», Arendt, Hannah, 
«”What Remains? The Language Remains”: A Conversation with Günter Gaus», EU, p. 3. 
70  «Understanding, as distinguished from having correct information and scientific knowledge, is a 
complicated process which never produces unequivocal results.», Arendt, Hannah, «Understanding and 
Politics (The Difficulties of Understanding)», EU, pp. 307-308. 
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mudança e variação, chegamos a acordo e nos reconciliamos com a realidade, isto é, 

tentamos estar em casa no mundo»71, constituindo mesmo «o modo especificamente 

humano de estar vivo»72

  

. Compreender é, assim, o modo pelo qual cada um procura 

reconciliar-se com um mundo no qual entra pelo nascimento e do qual sairá pela morte, 

sem que a tarefa e o esforço infindáveis da compreensão alguma vez resolvam a 

estranheza e o estranhamento com respeito à sua situação experienciados na 

singularidade que a/o distingue enquanto pessoa. 

 

1.4. SENTIR-SE EM CASA NO MUNDO? 

 “Estar em casa” enquanto expressão filosoficamente significativa é uma expressão 

invulgar na língua portuguesa. No entanto, na língua alemã – muitas vezes na forma bei 

sich –, na língua inglesa – na forma by myself –, e mesmo na língua francesa – na forma 

chez soi – trata-se de uma expressão bastante comum, significando, no contexto da 

filosofia arendtiana, uma diferenciação interior ao Eu que deixa intocada a pluralidade 

das manifestações mundanas, ao mesmo tempo que a preserva e se reconcilia com ela, 

habitando-a, estando em casa no mundo. Trata-se, então, do ser em si e consigo mesmo 

no qual o humano se faz sabedor de si como um elemento invisível no visível, um 

elemento que não é um produto intencional, mas um subproduto ou produto derivado73

 Arendt utiliza a metáfora da “casa” para determinar um pouco melhor o que está 

aqui em jogo.  

, 

em suma, como um excesso de significação que acompanha toda a actividade discursiva 

e que lhe confere um significado que é, simultaneamente, referencial e síntese dos 

sentidos ou significados particulares.  

 Para Arendt, a “casa” em si e por si mesma (auth kath’ hauto) nunca é vista, não só 

no sentido de nunca aparecer, mas também no sentido de nunca ser um objecto 

intencional propriamente dito. É uma casa invisível – significando isto que, apesar de 

invisível, ocorre, no entanto, na imanência da visibilidade – que nos permite reconhecer 

as casas particulares, visíveis e que tem sido explicada de diferentes modos e nomeada 

                                                   
71 «It is an unending activity by which, in constant change and variation, we come to terms with and 
reconcile ourselves to reality, that is, try to be at home in the world.», Arendt, Hannah, «Understanding 
and Politics (The Difficulties of Understanding)», EU, pp. 307-308. 
72 «It is the specifically human way of being alive […]»,Arendt, Hannah, «Understanding and Politics 
(The Difficulties of Understanding)», EU, p. 308. 
73 «Incidental by-products», chama Arendt aos “produtos” do pensar e, por extensão, da compreensão. 
Veja-se Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 181.  
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diferentemente ao longo da história. Ela está presente em tudo o que é visível 

justamente como aquilo que não aparece e que, não aparecendo, é condição de 

possibilidade de toda a visibilidade, de toda a casa particular.  

 Dando um passo mais no sentido de desfazer a metáfora, Arendt afirma que uma tal 

casa envolve algo consideravelmente menos tangível do que a estrutura que os nossos 

olhos podem perceber. Ela implica uma permanência que possa ser habitada e que possa 

alojar ou abrigar alguém, tornando-se na «medida não-vista – aphanes metron –» que 

«contém os limites de todas as coisas»74

 

 que dizem respeito ao habitar. Diz Arendt, 

referindo-se a Sólon, que  

a vida humana, porque é marcada por um começo e um fim, torna-se completa, uma 

entidade em si mesma que pode ser sujeita a juízo apenas quando terminou em morte; a 

morte não termina meramente a vida, também lhe confere uma completude silenciosa, 

arrancada ao fluxo incerto ao qual estão sujeitas as coisas humanas.75

 
        

 “Casa” é, pois, uma abreviação de tudo aquilo que diz respeito ao habitar, ao 

permanecer, e tal permanecer pressupõe uma vida humana – incerta e infundada – que 

reflecte ou pondera sobre si mesma como se fosse em si mesma um fim e, como tal, 

auth kath’ hauto. Essa é a medida invisível de todo o ente, uma medida que está 

dependente da ponderação, concebida por Arendt à imagem dos exercícios de meditação 

de Inácio de Loyola, concebidos como exames de consciência que não têm outro 

resultado senão esse habitar numa permanência, que não é mais do que o «sentir e o 

gostar as coisas internamente»76

 Serve o anterior para dizer que esta crise atinge o ser humano no seu âmago, uma 

vez que, juntamente com a velha ordem do mundo – a “casa” em formato abreviado que 

servia de referencial ao seu habitar –, parece ter posto um fim à medida da sua própria 

permanência como entidade. Com diferentes nomes ao longo do tempo – eidos, ousia, 

hupokeimenon, substantia, essentia, subjectum, só para dar alguns exemplos das 

.  

                                                   
74 «”Most hard is to perceive the hidden (aphanes) measure of judgment, which nevertheless [even 
though it does not appear] holds the limits of all things», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 165. 
75 «Human life, because it is marked by a beginning and an end, becomes whole, an entity in itself that 
can be subjected to judgment, only when it has ended in death; death not merely ends life, it also bestows 
upon it a silent completeness, snatched from the hazardous flux to which all things human are subject.», 
Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 164. 
76 «[…] não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e gostar as coisas internamente.», 
Inácio de Loyola, Exercícios Espirituais, 2 (Segunda Anotação).  
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designações que foi assumindo na história 77

 Assim, o esforço de reconciliação pessoal com o mundo

 –, o que está aqui em questão é a 

possibilidade – ou não – de um novo sentido ou significado para o ser do humano.  
78

 O diagnóstico apresentado por Arendt em OT traça justamente o percurso de 

cristalização de certos elementos presentes na tradição política e filosófica ocidental 

numa situação em que a dispersão acima referida é um facto. Como já referimos, a 

experiência de duas guerras mundiais, e a antecipação de uma terceira, fez instalar uma 

quietude de morte nos seres humanos e na existência que os constitui. Tal quietude não 

brota de uma qualquer serenidade, de uma plena sintonia com a situação. Pelo contrário, 

corresponde à ausência de esperança e, portanto, a um fechamento com respeito à 

possibilidade de uma reintegração das massas, vivências de puro caos indiferenciado e 

disperso, numa restauração da velha ordem do mundo. A impossibilidade de 

reintegração destas vivências dispersas num todo de sentido significa que as próprias 

estruturas que serviam de suporte ao mundo deixaram de ser capazes de ser os agentes 

operadores da sunthesis, da reunião ou pôr em relação numa ordem comum – numa 

realidade partilhada – as vivências individuais e distintas entre si.  

 – o “sentir-se em casa” 

de que fala Arendt – corresponde a um ensaiar interminável de fundação de uma ordem 

mundial onde diferentes singularidades possam, enquanto tal, ser trazidas da sua 

dispersão e reunidas num espaço comum, descobrindo, desse modo, uma nova medida 

para o seu próprio ser.  

 Dessa incapacidade de restauração da ordem mundial e das estruturas que lhe 

serviam de suporte resulta aquilo a que Arendt chama “desabrigo”, a falta de uma 

“casa” na qual as vivências particulares possam habitar e que lhes possa servir de 

medida invisível, conferindo-lhes algum tipo de permanência. 

 À falta de garantia de realidade que acompanha o desabrigo – como o outro lado de 

uma mesma moeda – corresponde um desenraizamento, a ausência de uma fundação, de 

um solo capaz de servir de base e de referência para a constituição da massa informe – 

                                                   
77 Trata-se aqui apenas de fornecer um conjunto de exemplos que não pretende fazer equivaler os termos 
gregos aos tempos latinos, os quais não são sinónimos, obviamente.  
78 Parafraseando uma referência de Arendt a Jaspers: «As you [Jaspers] said in Geneva, “We live as if we 
stood knocking at gates that are still closed to us. Today something may perhaps be taking place in the 
purely personal realm that cannot yet found a world order because it is only given to individuals, but 
which will perhaps someday found such an order when these individuals have been brought together from 
their dispersion”.» («Tal como [Jaspers] disse em Genebra, „Vivemos como se nos sustivéssemos a bater 
a portões que ainda nos estão fechados. Hoje, talvez algo possa estar a ter lugar no reino puramente 
pessoal que não pode ainda fundar uma ordem mundial porque é somente dado a indivíduos, mas que 
talvez um dia possa fundar uma tal ordem quando estes indivíduos tiverem sido reunidos em conjunto a 
partir da sua dispersão.»), Arendt, Hannah, «Dedication to Karl Jaspers», EU, p. 216.  
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massa em que se tornou o conjunto das vivências particulares – num corpo político 

coeso, bem-fundado e ordenado de tal modo que cada uma delas possa ser seu membro 

de pleno direito.  

 Lembrando Cícero, Arendt refere-se a este fundamento como o inter-est, aquilo que 

está entre homens e que, enquanto elemento de vinculação, opera essa sunthesis, pondo 

os homens em conjunto, ao mesmo tempo que preserva as suas diferenças de modo 

articulado. E é esta ausência de interesse comum que caracteriza as massas modernas, 

constituindo um sinal do seu desabrigo e do seu desenraizamento79

 

. Segundo Arendt, 

Este livro […] foi escrito a partir da convicção de que deverá ser possível descobrir a 

mecânica escondida pela qual todos os elementos tradicionais do nosso mundo político e 

espiritual foral dissolvidos numa conglomeração onde tudo parece ter perdido o seu valor 

específico, e se tornou irreconhecível para a compreensão humana, inutilizável para 

propósito humano. 80

 
 

Em suma, os processos escondidos de uma situação em que é a própria existência 

do humano, caracterizada pela compreensão enquanto tentativa de instalação de si na 

realidade, que se encontra ameaçada.  

 

 

1.5. NIILISMO, CATÁSTROFE E EXPLOSÃO 

Niilismo é o resultado de uma dupla perda de morada. Por um lado, a perda de 

morada espiritual – do ser próprio do humano, daquilo que tradicionalmente o distingue 

como ente – quando o pensar, tradicionalmente suposto como funcionando em 

conformidade com as leis do universo e do Ser – lumen naturale –, se descobre sem 

realidade; em segundo lugar, a perda de uma morada física, ou seja, de uma morada no 

Ser, na medida em que o vínculo de universalidade que conferia sentido ao nosso 

trânsito com as coisas do mundo se desfez, deixando para trás uma presença – o 

humano – que é absurda, sem qualquer sentido.  

                                                   
79 Veja-se a passagem já referida na nossa Introdução em Arendt, Hannah, «A Reply to Eric Voegelin», 
EU, p. 406.  
80 «This book […] was written out of the conviction that it should be possible to discover the hidden 
mechanics by which all traditional elements of our political and spiritual world were dissolved into a 
conglomeration where everything seems to have lost specific value, and has become unrecognizable for 
human comprehension, unusable for human purpose.», Arendt, Hannah, OT, p. viii. 
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O niilismo é, pois, idêntico à falta de morada num duplo sentido: por um lado, tudo 

o que tem sentido perdeu a sua substância; por outo lado, todo o substancial perdeu o 

seu sentido.  

Tudo o que era auto kath’ hauto, por si e em si mesmo, deixou de fazer sentido, 

pelo que a única coisa que parece restar é a funcionalização, segundo a qual cada coisa é 

mera função de outra, um meio para um fim que lhe é estranho e hostil.  

 Neste contexto, só o Nada parece ser por si e em si mesmo, tornando-se a única 

barreira entre o humano e a pura factualidade, na qual tudo está separado de tudo o 

resto. Nessa medida, a possibilidade de transigir ante este processo de desintegração, de 

aniquilação da realidade humana, tornou-se algo aparentemente irresistível, uma vez 

que apenas esse processo de nadificação – e nada mais fora dele – parece ter uma réstia 

de sentido. 

 Para ilustrar esta condição existencial do humano, Arendt utiliza dois termos 

significativos:  

1. O termo “catástrofe”, que era originalmente indicativo de desastre, não num 

sentido necessariamente negativo, mas no sentido de um acontecimento que assinala 

uma situação de mudança e que culmina num desenlace ou conclusão, sendo 

acompanhado de algum tipo de desorientação temporária;  

2. E o termo “explosão”, cuja ocorrência mais clarificadora no que respeita ao uso 

que Arendt aqui faz dele tem lugar na Antropologia de Kant, no contexto da sua 

discussão acerca do carácter do humano. Kant afirma: 

 
O homem, que está consciente do carácter no seu modo de pensar, não recebe este carácter 

da natureza, mas tem sempre de o ter adquirido. Podemos também tomar como garantido 

que o estabelecimento do carácter é, à semelhança de uma espécie de renascimento, uma 

certa resolução solene que cada um, ele mesmo, faz. Esta resolução e o momento em que a 

transformação teve lugar permanecem inesquecíveis para ele, como o início de uma nova 

época. Esta estabilidade e esta persistência nos princípios não podem, em geral, ser 

efectuadas pela educação, exemplos, e instrução por graus, mas podem apenas ser 

realizados por uma explosão que ocorre subitamente em consequência da nossa repulsa 

perante a instável condição do instinto.81

                                                   
81 „Der Mensch, der sich eines Charakters in seiner Denkungsart bewußt ist, hat ihn nicht von der Natur, 
sondern muß ihn jederzeit erworben haben. Man kann auch annehmen: daß die Gründung desselben 
gleich einer Art der Wiedergeburt, eine gewisse Feierlichkeit der Angelobung, die er sich selbst thut, sie 
und den Zeitpunkt, da diese Umwandlung in ihm vorging, gleich einer neuen Epoche ihm unvergeßlich 
mache. – Erziehung, Beispiele und Belehrung können diese Festigkeit und Beharrlichkeit in Grundsätzen 
überhaupt nicht nach und nach, sondern nur gleichsam durch eine Explosion, die auf den Überdruß am 

                  



68 
 

 

 Em termos genéricos, aquilo que é dito por Kant é que a ciência – o conhecimento 

– não é ela mesma suficiente para garantir ao humano um ser próprio, para lhe conferir 

algum tipo de permanência – existência continuada – e ser o garante da sua 

individualidade82

 Ao estabelecer a autonomia do ser do humano, afirmando que este último carrega 

uma dimensão do real a que de outro modo não se acederia, Kant propõe um novo 

sentido para o ser do humano: ser humano significa ser capaz de se arrancar a leis que 

não são propriamente suas e de se compreender no contexto de leis dadas por si mesmo 

a si mesmo, descobrindo aí uma dignidade – um ser – próprio.  

. É preciso que ele renasça, que se decida, adquirindo aquilo que lhe é 

próprio, constituindo o seu carácter e recusando um abandono de si mesmo ao instinto, 

isto é, uma entrega de si mesmo ao mero comportamento cujas regras são ditadas por 

uma orgânica indiferente regida pela heteronomia. Esse renascimento é um 

acontecimento marcante, uma explosão que assinala o início de algo novo, totalmente 

diferente do anteriormente existente.  

 Mas isso também significa que, independentemente do que pensemos a respeito da 

realidade, esta estará sempre condicionada pela nossa capacidade ou incapacidade de a 

ela acedermos, se fizermos jus à nossa condição de humanos. Dar leis ao real, 

afirmando a nossa autonomia, significa que este último se manifesta de acordo com as 

condições que nós mesmos, enquanto humanos, lhe impomos. O projecto kantiano está, 

pois, firmemente enraizado no projecto que inspira a Modernidade – embora vá além 

dele –, expresso de forma inaugural na dúvida cartesiana e no seu ego sum, ego existo83

 Apropriando-se da noção kantiana de autonomia, Arendt dirá: 

. 

 
Enquanto ser vivo, ele [o homem] é condicionado pela terra (a coisa de todas as coisas), e 

enquanto homem ele é condicionado pelas coisas que ele mesmo produz. Enquanto homem, 

ele condiciona-se a si mesmo. Isto é a sua “autonomia”. Primariamente, ele não se dá leis, 

mas condições nas coisas. […] Sem tais condições, não pode haver vida humana.84

                                                                                                                                                     
schwankenden Zustande des Instincts auf einmal erfolgt, bewirken.“, Kant, Immanuel, Anthropologie, 
AA VII, p. 294.  

  

82  Este tópico será tratado com maior detalhe numa secção que dedicaremos à crítica de Arendt a 
Heidegger, uma crítica que tem em Kant um ponto de apoio muito relevante. Ver Parte II desta reflexão.   
83 Obviamente que o reconhecimento deste enraizamento não significa um menor reconhecimento das 
diferenças profundas entre o projecto cartesiano e o projecto kantiano, podendo o mesmo ser dito 
relativamente a este último e ao projecto arendtiano. 
84 „Als Lebewesen ist er von der erde bedingt (das Ding aller Dinge), und als Mensch ist er von den 
Dingen bedingt, die er selbst herstellt. Als Mensch bedingt er sich selbst. Das ist seine »Autonomie«. Er 
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Ao afirmar uma quasi-impossibilidade de descrição da I Guerra Mundial e dos 

acontecimentos que se lhe seguiram, Arendt está a dar conta de uma incapacidade para 

nos arrancarmos à reacção em cadeia posta em marcha por uma explosão, por um 

acontecimento. Esse acontecimento deve ser compreendido como a vinda à existência 

de uma realidade por nós criada – o “condicionar-se a si mesmo”, fazer-se coisa ou 

Bedingung de que fala Arendt no trecho acima citado –, mas à qual parecemos 

incapazes de conferir uma feição humana escapando à heteronomia, às malhas de leis 

resultantes das condições que nós mesmos produzimos e nos impusemos.  

Estar na vizinhança do impossível – ou, o que é o mesmo, do necessário – traduz a 

proximidade do inumano que assombra o ser do humano e na qual ele parece encontrar 

algum tipo de permanência, uma inumanidade factualmente expressa numa Guerra 

Mundial. A guerra mundial é a expressão simultaneamente experiencial e metafórica85

 

 

da situação-limite em que o ser do humano se descobre, uma situação em que está em 

risco a sua iniciativa autonómica e, com ela, a sua instalação numa realidade que possa 

dizer-se efectivamente sua: 

A guerra civil instalou-se e espalhou-se […]; [foi seguida por] migrações de grupos que 

[…] não eram bem-vindos em lado algum e não podiam ser assimilados em lado algum. 

Assim que deixaram a sua terra natal, eles permaneceram sem-lar, assim que deixaram o 

seu estado, eles tornaram-se sem-estado; assim que foram privados dos seus direitos 

humanos, eles foram destituídos de direitos, a escumalha da terra. Nada do que havia sido 

feito, não importa quão estúpido, não importa quantas pessoas soubessem e previssem as 

suas consequências, podia ser desfeito ou evitado. Cada acontecimento tinha a finalidade de 

um juízo final, um juízo que era ditado não por Deus, nem pelo diabo, mas parecia, ao 

invés, uma expressão de uma qualquer estúpida fatalidade irredutível. 86

                                                                                                                                                     
gibt sich primär nicht Gesetze, sondern Bedingungen in Dingen. [...] Ohne solche Bedingungen kann es 
menschliches Leben nicht geben.“, Arendt, Hannah, Denktagebuch, pp. 310-311. 

       

85 Uma vez que Arendt é uma fenomenóloga da política, todas as suas análises estão condicionadas pelo 
contexto da sua ocorrência e não têm, como tal, qualquer aspiração à necessidade – são intrinsecamente 
contingentes; no entanto, e em simultâneo, elas têm o intuito de transcender as limitações presentes, 
criando as condições para a transição ou transferência de um estado existencial para outro, apresentando, 
por via indirecta, aquilo que é existencialmente experienciado e, como tal, não pode ser comunicado por 
definição. Ver Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, pp. 98-110.           
86 «Civil war which ushered in and spread over the twenty years of uneasy peace were not only bloodier 
and more cruel than all their predecessors; they were followed by migrations of groups who, unlike their 
happier predecessors in the religious wars, were welcomed nowhere and could be assimilated nowhere. 
Once they had left their homeland they remained homeless, once they had left their state they became 
stateless; once they had been deprived of their human rights they were rightless, the scum of the earth. 
Nothing which was being done, no matter how stupid, no matter how people knew and foretold the 
consequences, could be undone or prevented. Every event had the finality of a last judgment, a judgment 
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 Em suma, aquilo que está em risco é a autonomia própria do ser do humano e, com 

ela, a sua dignidade, a possibilidade de conferir um sentido propriamente humano à 

realidade, constituindo um mundo que possa ser dito humano.  

 A perplexidade expressa por Arendt no seu texto não é, pois, apenas uma 

experiência pessoal ou historicamente delimitada, mas uma condição que é ainda 

partilhada por todos. Ao dar conta de um conflito do ser humano com um mundo que 

não é senão o produto da sua própria actividade e da compreensão que tem de si mesmo, 

Arendt traduz esta guerra mundial num conflito do humano consigo mesmo, um conflito 

que pode culminar com o abandono da sua própria humanidade.   

 A hesitação de Arendt é expressão própria de um momento de crise que abre um 

abismo entre o passado e o futuro por intermédio de um acontecimento – uma 

“explosão” – que pode arrastar consigo a própria humanidade ou dissolver-se em nada, 

abrindo de novo espaço para o humano 87

 Esta superfluidade existencial parece propagar-se num movimento ininterrupto que 

se assemelha a uma “estúpida fatalidade sem remissão”, condição de um ser do humano 

. Configurando uma manifestação violenta do 

desamparo da condição humana, esta explosão não chega, para Arendt, a resolver-se 

numa renovada instalação do ser humano no mundo. Ao invés, a situação de confronto 

perpetua-se como numa reacção em cadeia, constituindo uma condição de guerra civil 

acompanhada por “migrações de grupos que […] não eram bem-vindos em lado algum 

e não podia ser assimilados em lado algum”, entidades cuja existência mostra ser 

desabrigada e sem-estado – desprovida de qualquer realidade e garantida por ninguém.  

                                                                                                                                                     
that was passed neither by God nor by the devil, but looked rather like the expression of some 
unredeemably stupid fatality.», Arendt, Hannah, OT, p. 267. 
87 Parafraseamos aqui uma passagem de uma carta de Jaspers a Arendt: «Individual aspects (such as the 
lies in which totalitarian rulers entangle themselves) are much discussed by other writers, but these things 
all take on another dimension in your work. And then, I find it wonderful that you neither demonize this 
mystery nor dispel it with rational clarity. Rather, you home in on it by way of the rationally perceivable 
and factual, and, finally, you take into account the possibility that it may explode, taking humanity down 
with it, or that it may dissolve into nothing, opening the way for humankind again.» («Os aspectos 
individuais (tais como as mentiras em que se enredam os governantes totalitários) são muito discutidos 
por outros escritores, mas estas coisas tomam todas uma outra dimensão no seu trabalho. E então, eu acho 
maravilhoso que nem demonize este mistério, nem o dissipe com clareza racional. Ao invés, aponta a ele 
por via do racionalmente perceptível e factual, e, finalmente, toma em conta a possibilidade de poder 
explodir, levando a humanidade com ele, ou de poder dissolver-se em nada, abrindo caminho uma vez 
mais ao colectivo humano.»), Arendt, Hannah, Hannah Arendt-Karl Jaspers Correspondence 1926-1969, 
p. 334.  
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para o qual «as regras do mundo em seu redor deixaram de se aplicar» 88

 Este é o momento crítico identificado pela reflexão arendtiana, a qual intenta 

libertar o ser do humano desta aparente fatalidade ou naturalidade, abrindo uma vez 

mais espaço para a possibilidade de constituição de uma realidade humana a partir da 

dissolução, numa massa indistinta e irreconhecível, dos elementos tradicionais da vida 

política e espiritual do humano. 

, não 

reconhecendo nele a sua “casa”.  

  

 

1.6. UMA HISTÓRIA DE COMEÇOS 

 O caminho da saída desta situação crítica só é possível, para Arendt, através de uma 

inquirição acerca das origens. “Origem” não significa, em Arendt, que os fenómenos 

sob análise são passíveis de dedução a partir de um qualquer princípio situado numa 

região ontologicamente proeminente que funciona como sua causa. Não há aqui 

qualquer tentativa de naturalização da realidade humana. Falar de origens não é fazer 

um levantamento de causas históricas e, a partir de um processo de dedução, tornar 

patente uma qualquer necessidade lógica e inabalável que rege os acontecimentos e os 

põe em marcha.  

 Falar de “origem” é, em Arendt, proceder a uma analítica que ilumina os elementos 

constitutivos de um acontecimento, de um fenómeno, os elementos que concorreram 

para a sua vinda à existência e que constituem a sua estrutura interna, os quais não 

teriam sido dados a conhecer sem a sua cristalização num acontecimento que os 

ilumina. Tais elementos não possuem, assim, propriedades causais.  

 Um acontecimento – ou uma explosão – marca um fim, na medida em que 

elementos com a sua origem no passado são reunidos pela cristalização que nele ocorre. 

No entanto, esta cristalização nunca pode ser deduzida dos elementos eles mesmos, 

sendo originada por algum factor cuja morada é a liberdade humana, a capacidade de 

ser condição de si mesmo.  

                                                   
88 «Before totalitarian politics consciously attacked and partially destroyed the very structure of European 
civilization, the explosion of 1914 and its severe consequences of instability had sufficiently shattered the 
façade of Europe's political system to lay bare its hidden frame. Such visible exposures were the 
sufferings of more and more groups of people to whom suddenly the rules of the world around them had 
ceased to apply.» («Antes de a política totalitária ter conscientemente atacado e parcialmente destruído a 
estrutura da civilização europeia, a explosão de 1914 e as suas severas consequências de instabilidade 
haviam estilhaçado suficientemente a fachada do sistema política da Europa de modo a pôr a nu a sua 
estrutura escondida. Tais exposições visíveis eram os sofrimentos de mais e mais grupos de pessoas às 
quais as regras do mundo em seu redor haviam cessado de se aplicar.»), Arendt, Hannah, OT, p. 267. 
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 A capacidade reveladora do acontecimento ilumina o passado e faz uma estória vir 

ao ser, permitindo distinguir os seus elementos concretos do número infinito de 

potencialidades abstractas e constituir uma ordem narrativa a partir do labirinto de 

ocorrências cujo encadeamento meramente cronológico conducente a uma qualquer 

destinação inevitável seria sem sentido.  

 Posto de outro modo, a capacidade iluminadora de um acontecimento descobre um 

começo no passado, o qual aparece a um olhar retrospectivo como o culminar de todas 

as ocorrências anteriores, como um fim. Consequentemente, um acontecimento marca 

um fim, mas assinala também a possibilidade de um novo começo, de um momento de 

mudança cujas possibilidades transcendem a significância das suas origens. Abre-se 

assim espaço para a novidade e, com ela, para a presença renovada do humano no 

mundo. 

 A História é uma narrativa composta por estórias, por narrativas do começo ou da 

origem, sendo constituída por muitos começos, mas ela mesma sem fim, uma vez que 

cada suposto fim anuncia a possibilidade da novidade, a qual rompe com aquilo que, de 

outro modo, não seria mais do que a «monotonia morta da mesmidade, desdobrada no 

tempo»89

 Segundo Arendt:  

. É apenas neste sentido que é legítimo falar de origens, enquanto princípio, 

começo, fundamento que reúne e separa, isto é, distingue, as estórias na História.  

 
Cientificamente, a era moderna que começou no séc. XVII, chegou a um fim no começo do 

séc. XX; politicamente, o mundo moderno, no qual vivemos hoje, nasceu com as primeiras 

explosões atómicas.90

 
  

 Assim, «a era moderna não é o mesmo que o mundo moderno»91

 Se queremos compreender o desabrigo e o desenraizamento característicos do 

mundo moderno, bem como a alienação que os acompanha e que se manifesta numa 

crise do ser do humano, temos então de lhe traçar a origem e o fim, «em ordem a chegar 

a uma compreensão da natureza da sociedade tal como se desenvolveu e apresentou a si 

.  

                                                   
89 «[…] the dead monotony of sameness, unfolded in time […].», Arendt, Hannah, «Understanding and 
Politics (The Difficulties of Understanding)»,, em EU, p. 320.  
90 «Scientifically, the modern age which began in the seventeenth century came to an end at the beginning 
of the twentieth century; politically, the modern world, in which we live today, was born with the first 
atomic explosions.», Arendt, Hannah, THC, p. 6. 
91 «[…] the modern age is not the same as the modern world.», Arendt, Hannah, THC, p. 6. Uma 
discussão interessante e bem informada a respeito desta distinção, apontando-lhe os traços essenciais, tem 
lugar em M. Weyembergh, «L’âge moderne et le monde modern», em Roviello, Anne-Marie et 
Weyembergh, Maurice, Hannah Arendt et la modernité, pp. 157-173.    
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mesma no momento mesmo em que foi suplantada pelo advento de uma era nova e 

ainda desconhecida»92

 Temos, portanto, de colocar sob análise os elementos ou estruturas constitutivas da 

Modernidade para, como Arendt, «fazer remontar às suas origens a alienação do mundo 

moderno, o seu voo dual da terra para o universo e do mundo para o Si-mesmo»

.  

93

 

, em 

ordem a melhor ter presente o significado da guerra civil existencial em que nos 

encontramos. Esta crise verdadeiramente ôntico-ontológica antecipou as explosões 

atómicas e tornou-se para nós, existentes de um mundo moderno submetido a uma 

subjectivação radical, não uma possibilidade, mas um facto com o qual temos ainda e 

sempre de aprender a lidar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
92 «[…] in order to arrive at an understanding of the nature of society as it had developed and presented 
itself at the very moment when it was overcome by the advent of a new and yet unknown age.», Arendt, 
Hannah, THC, p. 6. 
93 «[…] to trace back modern world alienation, its twofold flight from the earth into the universe and from 
the world into the self […]», Arendt, Hannah, THC, p. 6.  
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2 

ARENDT E A MODERNIDADE94

 

 

«"Don’t ever be a Rocket Man." I stopped. "I mean it," he said. 

"Because when you’re out there you want to be here, and when 

you’re here you want to be out there. Don’t start that. Don’t let 

it get hold of you." "But-" "You don’t know what it is. Every 

time I’m out there I think, If I ever get back to Earth I’ll stay 

there; I’ll never go out again. But I go out, and I guess I’ll 

always go out."»95

Ray Bradbury 

 

  

 

2.1. 1º MOVIMENTO – A CIÊNCIA MODERNA 

 De acordo com Arendt, a dúvida cartesiana surgiu como resposta a uma nova 

realidade, uma realidade posta a descoberto por Galileu e a invenção do telescópio.  

Até à era moderna, o lugar da verdade havia sido a teoria, vislumbre contemplativo 

de um observador que, num acto deliberado de contenção, recebia a realidade que se 

abria diante de si numa plena presença.  

Desde as suas origens na Grécia que a atitude fundamental para com o mundo e a 

ordem que ele revelava, para com o kosmos, se consubstanciava numa paixão pelo ver, 

num acto de abstinência que permitia que tudo aquilo que aparecesse desvelasse a sua 

verdade. Ser, no sentido primordial e mais pleno, era ser-observado, ser-contemplado, 

ser-admirado, entidades mostrando-se a si mesmas na sua plenitude, revelando a sua 

verdade. Ser e verdade tinham uma relação íntima, uma relação de tal modo íntima que 

verdade e ser significavam o mesmo, a saber: coisa, no sentido de algo que se mostra a 

si mesmo e por si mesmo – auto kath’ hauto.  

                                                   
94 Esta digressão pela leitura arendtiana da Modernidade, a qual servirá de base à determinação filosófica 
da crise do ser do humano na última secção deste capítulo, terá a forma de 4 movimentos soando em 
conjunto, como numa sinfonia.    
95 «“Nunca sejas um Homem do Espaço.” Eu parei. “Estou a falar a sério”, disse ele. “Porque quando 
estás lá fora queres estar aqui, e quando estás aqui queres estar lá fora. Não comeces com isso. Não deixes 
que tome conta de ti.” “Mas…” “Não sabes o que isso é. De cada vez que estou lá fora penso: Se alguma 
vez voltar à Terra ficarei lá; nunca sairei de novo. Mas eu saio, e acho que sempre sairei.”», Bradbury, 
Ray, «Rocket Man», The Illustrated Man, pp. 156-157. 
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A crença neste carácter auto-revelador ou auto-evidente da verdade havia sido um 

traço comum tanto à antiguidade pagã e hebraica como à filosofia cristã e secular, e 

assentava numa dupla assunção:  

1. O que verdadeiramente é aparece por sua iniciativa;  

2. E as capacidades humanas estão aptas a receber esse aparecimento, quer o nível 

dos sentidos, quer ao nível da razão.  

Tal crença resolvia-se numa declinação a respeito da realidade, num juízo cuja 

estrutura consistia num jogo de luz e sombras em que realidade e verdade se revelavam 

no horizonte de uma plenitude potencial – o belo, aquilo que mais resplandecia – que se 

retirava em ordem a deixar aparecer, como que por contraste, o ente que se apresentava 

em acto. O ver assumia uma atitude passiva, não-envolvida96, em ordem a deixar ver 

aquilo que aparece e é para ser visto97

Era esse o sentido último de realidade que foi posto em causa pelas descobertas de 

Galileu, o qual, ao apontar aos céus um instrumento feito pelo homem, descobriu que 

«nem a verdade, nem a realidade são dadas, […] que nenhuma delas aparece tal como é, 

e que apenas a interferência com a aparência, só acabando com as aparências [o 

homem] pode manter uma esperança por conhecimento verdadeiro»

.  

98

O telescópio de Galileu conduziu a dúvida céptica que orienta tradicionalmente o 

conhecimento à sua confirmação ontológica, introduzindo – porventura de forma não 

intencional, uma forma cujas implicações ontológicas serão formalmente retiradas por 

, mudou a visão 

física do mundo. Por outras palavras, com o telescópio, Galileu pôs em questão o 

carácter tradicionalmente auto-evidente e imutável de tudo aquilo que é, submetendo a 

doação da verdade e do ser à mediação reveladora de um dispositivo criado por uma 

entidade finita e, como tal, em devir.  

                                                   
96 São conhecidos os termos em que a filosofia pré-moderna concebia a contemplação ou o theorein, e 
nada é aqui avançado que não seja do conhecimento geral. Arendt fala aqui de uma oposição entre 
verdade sensorial e verdade racional, «da capacidade inferior para a verdade dos sentidos e a capacidade 
superior para a verdade da razão» («[…] the inferior truth capacity of the senses and the superior truth 
capacity of reason […]», Arendt, Hannah, THC, p. 274). É o vínculo entre ver e ser-visto que aqui 
importa, pois é nessa declinação que a realidade pré-moderna se mostra.     
97  Há um fenómeno astronómico análogo ao que aqui ocorre, um fenómeno chamado Gegenschein, 
contra-brilho ou brilho de oposição. Trata-se de um fenómeno de retro-espalhamento – de reflexão de 
partículas, ondas ou sinais em direcção à sua origem – no qual as poeiras interplanetárias reflectem a luz 
do Sol, brilhando directamente em oposição este último, isto é, à sua origem, como se a luz do Sol tivesse 
de se retirar, abrindo um espaço onde as coisas que ela ilumina fossem capazes de aparecer, um 
aparecimento que, contudo, tem sempre como referência uma luz solar que já esteve totalmente presente, 
mas não está mais, apresentando-se agora difusa, dispersa em diferentes entidades. 
98 «[…] neither truth nor reality is given, that neither of them appears as it is, and that only interference 
with appearance, doing away with appearances, can hold out a hope for true knowledge», Arendt, 
Hannah, THC, p. 274. 
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Descartes – a questão acerca da capacidade das coisas se mostrarem auto kath’ hauto, 

na independência de um processo de vinda à existência.        

Só com Galileu foi descoberto 

 
até que ponto a razão e a fé na razão dependiam, não de percepções sensoriais simples, cada 

uma das quais pode ser uma ilusão, mas do pressuposto inquestionado de que os sentidos 

como um todo – reunidos e regidos pelo senso comum, o sexto e mais elevado dos sentidos 

– integram o homem na realidade que o rodeia. 99

 
  

O senso comum corresponde, para Arendt, a uma antecipação do carácter real 

daquilo que se mostra deste ou daquele modo, isto é, por intermédio deste ou daquele 

sentido ou modalidade de manifestação particular.  

Na medida em que se trata também de um sentido e é, tal como os restantes, 

também dado na experiência, o senso comum constitui-se como uma espécie de a priori 

material100

Nesse sentido, a realidade, compreendida como aquilo que permanece e perdura 

como «a mesma o tempo suficiente para se tornar num objecto de atestação e 

reconhecimento por um sujeito»

, se compreendermos cada um dos cinco sentidos como modos intencionais 

nos quais uma mesma realidade se apresenta qua isto ou aquilo.  

101, constitui o conteúdo propriamente dito de cada 

modalidade de sentido, o contexto que cada sentido declina a seu modo próprio e que 

institui a síntese que reúne os sentidos numa ordem de coexistência ou mundo que é sua 

condição de possibilidade 102

                                                   
99 «The extent to which reason and faith in reason depend not upon single sense perceptions, each of 
which may be an illusion, but upon the unquestioned assumption that the senses as a whole – kept 
together and ruled over by common sense, the sixth and the highest sense – fit man into the reality which 
surrounds him, was only now discovered.», Arendt, Hannah, THC, pp. 274-275.  

: 

100 Consulte-se a secção que trata do núcleo do debate entre fenomenologia husserliana e fenomenologia 
heideggeriana, o qual se centra na determinação deste a priori material e das suas consequências ao nível 
de uma teoria da verdade, do sentido e do próprio ser.   
101 «Reality in a world of appearances is first of all characterized by “standing still and remaining” the 
same long enough to become an object for acknowledgement and recognition by a subject.», Arendt, 
Hannah, «Thinking», LoM, pp. 45-46. 
102 «The reality of what I perceive is guaranteed by its worldly context, which includes others who 
perceive as I do, on the one hand, and by the working together of my five senses on the other.» («A 
realidade daquilo que eu percebo é garantida pelo seu contexto mundano, o qual inclui outros que 
percebem como eu percebo, por um lado, e pelo trabalho em conjunto dos meus cinco sentidos, pelo 
outro.»), Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 50. Na sua dissertação de doutoramento, Arendt utiliza 
com frequência a palavra “contexto”, desta feita na língua alemã – “Zusammenhang” –, a qual expressa 
melhor aquilo que aqui pretendemos assinalar, já que resulta da contracção de “Zusammen”, estar reunido 
ou vinculado, e “Hang”, que significa declive ou encosta. Veja-se, a título de exemplo, o modo como 
Arendt concebe o trabalho interpretativo da sua abordagem à obra de Agostinho: „[…] verstehen wir 
unter Interpretieren, das explizit zu machen, was Augustin selber nur implizite gesagt hat, und diesem 
Explizieren zu zeigen, wie in ein und demselben Zusammenhang verschiedene Intentionen 
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O mundo para o qual os homens nascem contém muitas coisas, naturais e artificiais, vivas e 

mortas, transientes e sempiternas, as quais têm em comum o aparecerem e, logo, são 

intendidas para serem vistas, ouvidas, tocadas, degustadas e cheiradas, para serem 

percebidas por outras criaturas sencientes dotadas dos órgãos de sentidos apropriados.103

 
  

Segundo Arendt, «o contexto qua contexto nunca aparece inteiramente; ele é 

esquivo, quase como o Ser, que qua Ser nunca aparece num mundo cheio de entes, com 

entidades simples»104

A realidade é, pois, esse a priori material, porque também ele sensível, para o qual 

todos os sentidos se inclinam, isto é, que é indicado por estes e lhes serve de referência, 

cada um a seu modo.  

.  

A afirmação “o vinho é tinto” responde a uma questão a respeito da qualidade do 

vinho, respondendo “o vinho é qua tinto”. Num primeiro momento, aquilo que procura 

resposta não se refere tanto ao vinho em geral ou à verdade da afirmação, a qual poderá 

                                                                                                                                                     
zusammengehen und sich gegenseitig beeinflussen.“ («Entendemos por interpretar o tornar explícito 
aquilo que o próprio Agostinho disse apenas implicitamente, e mostrar neste explicar como diferentes 
intenções caminham em conjunto e se influenciam mutuamente num mesmo contexto.»), Arendt, Hannah, 
Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer Philosophischen Interpretation, p. 2.     
103 «The world men are born into contains many things, natural and artificial, living and dead, transient 
and sempiternal, all of which have in common that they appear and hence are meant to be seen, heard, 
touched, tasted, and smelled, to be perceived by sentient creatures endowed with the appropriate sense 
organs.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 19. Utilizamos aqui o verbo “intender” como tradução do 
verbo inglês “to mean”, tradução que não é nem a mais comum nem a mais directa, mas que se justifica 
neste contexto, pois procura preservar mesmo ao nível da expressão o carácter intencional que preside ao 
tipo de relação que Arendt aqui procura expor. Arendt torna a relação mais explícita mais adiante na 
mesma obra, dizendo: «Husserl’s basic and greatest discovery takes up in exhaustive detail the 
intentionality of all acts of consciousness, that is, the fact that no subjective act is ever without an object 
[…] Objectivity is built into the very subjectivity of consciousness by virtue of intentionality. Conversely 
and with the same justness, one may speak of the intentionality of appearances and their built-in 
subjectivity. All objects because they appear indicate a subject, and, just as every subjective act has its 
intentional object, so every appearing object has its intentional subject. In Portmann’s words, every 
appearance is a “conveyance for receivers” (a Sendung für Empfangsapparate). Whatever appears is 
meant for a perceiver, a potential subject no less inherent in all objectivity than a potential object is 
inherent in the subjectivity of every intentional act.» («A descoberta maior e básica de Husserl ocupa-se 
com detalhe minucioso da intencionalidade de todos os actos de consciência, isto é, do facto de nenhum 
acto subjectivo ser alguma vez sem um objecto […]. A objectividade é construída na subjectividade 
mesma da consciência em virtude da intencionalidade. De modo converso, e com a mesma justeza, 
podemos falar de intencionalidade de aparências e da sua subjectividade embutida. Todos os objectos, por 
que aparecem, indicam um sujeito e, tal como todo o acto subjectivo tem o seu objecto intencional, assim 
também todo o objecto aparecente tem o seu sujeito intencional. Nas palavras de Portmann, todo o 
aparecimento é uma “transmissão para aparelhos receptores” (Sendung für Empfangsapparate). Seja o 
que for que aparece é intendido para um percipiente, um sujeito potencial não menos inerente a toda a 
objectividade do que um sujeito potencial está inerente à subjectividade de todo o acto intencional.»), 
Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 46.      
104 «The context qua context never appears entirely; it is elusive, almost like Being, which qua Being 
never appears in a world filled with beings, with single entities.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 
51. 
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ser objecto de inquirição num momento posterior de iniciativa científica105

Segundo Arendt,  

, mas a este 

vinho, referindo-se, portanto, a um vinho específico.  

 
[…] a realidade é garantida por esta comunalidade 106  tripartida: os cinco sentidos, 

completamente diferentes uns dos outros, têm o mesmo objecto em comum; os membros de 

uma mesma espécie têm em comum o contexto que dota cada objecto singular com o seu 

significado particular; e todos os outros seres dotados de sentidos, embora percebendo este 

objecto de perspectivas completamente diferentes, concordam na sua identidade. Desta 

comunalidade tripartida brota a sensação de realidade.107

 

  

O “é” indica, assim, «um mundo no qual Ser e Aparecer coincidem; […] Os seres 

vivos, homens e animais, não são apenas no mundo, eles são do mundo, e isto 

precisamente porque eles são sujeitos e objectos – percebendo e sendo percebidos – ao 

mesmo tempo»108

A síntese da plurivocidade de sentidos só pode ocorrer num existente concreto – 

este algo, a «pura aí-dade»

.  

109 ou ser-aí. Essa sensação de «realidade “está aí mesmo que 

nós nunca possamos estar certos de que a conhecemos”» 110

                                                   
105 É função da ciência, nomeadamente da ciência moderna, duvidar da verdade daquilo que aparece e, 
consequentemente, pôr em causa a certeza da realidade provida pelo senso comum, mesmo que «a ciência 
[…] não [seja] senão um prolongamento enormemente refinado do raciocínio de senso-comum no qual as 
ilusões sensíveis são constantemente dissipadas, tal como os erros das ciências são corrigidos.» – 
«Science in this respect is but an enormously refined prolongation of common-sense reasoning in which 
sense illusions are constantly dissipated just as errors in science are corrected.», Arendt, Hannah, 
«Thinking», LoM, p. 54.     

. Este existente que se 

descobre sempre à distância constitui um isto cuja possibilidade de individuação assenta 

no facto de ser o lugar da distinção entre esse sentido ou ser-em-comum, isto é, o 

contexto, ordem ou mundo, e o particular ou simples, cada um dos cinco sentidos 

propriamente ditos.  

106 Usamos a palavra “comunalidade” para traduzir “commonness”, no sentido de carácter em comum ou 
ser-em-comum quotidianamente experienciado como um pressuposto inquestionado. Optámos por esta 
tradução para a distinguir de “community”, usualmente traduzida por “comunidade”.  
107 «[…] reality is guaranteed by this three-fold commonness: the five senses, utterly different from each 
other, have the same object in common; members of the same species have the context in common that 
endows every single object with its particular meaning; and all other sense-endowed beings, though 
perceiving this object from utterly different perspectives, agree on its identity. Out of this threefold 
commonness arises the sensation of reality.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 50. 
108 «[…] a world in which Being and Appearing coincide; they are fit for worldly existence. Living 
beings, men and animals, are not just in the world, they are of the world, and this precisely because they 
are subjects and objects – perceiving and being perceived – at the same time.», Arendt, Hannah, 
«Thinking», LoM, p. 20 (o itálico é de Arendt).  
109 «[…] sheer thereness […].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, pp. 51. 
110 «[…] reality “is there even if we can never be certain that we know it” […].» Arendt, Hannah, 
«Thinking», LoM, pp. 51. 
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Toda a síntese é, por definição, um princípio de diferenciação das coisas que 

procura reunir, conservando-as na sua diferença, já que, se assim não fosse, quer a 

síntese, quer aquilo que ela reúne deixariam de fazer sentido. Como tal, o existente é, 

enquanto operador da síntese, o agente da diferença ou distinção inerente a qualquer 

síntese, ele constitui o espaço e constitui-se como espaço de aparecimento de si e das 

restantes entidades – é aqui que o carácter de genitivo subjectivo-objectivo pertencente 

ao “do” inerente ao ser-do-mundo se revela.  

Quando Arendt afirma que «a pluralidade é a lei da terra» 111  está a referir-se 

justamente a este solo que é uma síntese, um princípio que reúne e, portanto, delimita, 

envolve, compreende e sustenta as diferenças num espaço em cujo interior elas ocorrem 

e sem o qual não teriam, literalmente, lugar, isto é, não seriam capazes de se manifestar, 

de aparecer112

Para Arendt, «a cada um dos cincos sentidos corresponde uma propriedade 

específica sensorialmente perceptível do mundo. […] A propriedade mundana 

correspondente ao sexto sentido é a concretude [realness] […]»

.        

113 . A palavra 

“concretude” procura traduzir o inglês “realness”, que aparece na tradução alemã desta 

obra como “Wirklichkeit”, isto é, efectividade ou actualidade – ser-em-acto ou 

existência. Portanto, a propriedade mundana da realidade é aquela propriedade comum a 

todas as coisas reais e que as inscreve numa ordem existencial, é o facto de estarem ou 

serem-aí, isto é, existirem. Os existentes – isto ou aquilo, este algo – são aquelas 

criaturas que, tendo a existência ou o “aí” como “objecto” comum, operam uma 

diferenciação interna apropriando-se do contexto existencial114

É justamente tendo em conta este consentimento que Arendt pode declarar que «um 

sentimento de concretude (ou irrealidade) acompanha efectivamente todas as sensações 

, embora consintam na 

identidade do objecto. 

                                                   
111 «Plurality is the law of the earth.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 19. 
112 Este é o núcleo da cisão de Arendt a respeito da ontologia fundamental heideggeriana, bem como 
relativamente ao pensar heideggeriano da diferença ontológica.  
113 «To each of our five senses corresponds a specific, sensorily perceptible property of the world. […] 
The sixth sense’s corresponding worldly property is realness […]», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, 
pp. 50.  
114 Na sua origem latina, presente quer na língua portuguesa, quer na língua inglesa pela qual Arendt se 
expressa no texto que aqui referimos, a palavra “espécie” aponta justamente para a ideia de modo próprio, 
já que se refere ao aspecto ou qualidade de uma coisa, uma ideia que está também presente no uso 
científico da palavra como categoria de classificação taxonómica. Já no alemão nativo de Arendt, a 
palavra pode ser vertida como “Art”, que tem como sinónimos “Gattung” ou “género” e “Weise” ou 
“modo”. Vista desta perspectiva e no quadro do texto arendtiano, a palavra “espécie” refere-se a um 
modo distintivo de existir, um modo que é simultaneamente modo de individuação e modo de inscrição 
num género.      
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dos meus sentidos, que sem ele não fariam “sentido”» 115

 

, esclarecendo num outro 

momento do mesmo texto que  

[…] os seres sencientes – homens e animais, aos quais coisas aparecem e que, enquanto 

receptores, garantem a sua realidade – são eles mesmos aparências, intendidos e capazes 

quer de ver, quer de serem vistos, ouvir e serem ouvidos, tocar e serem tocados, nunca são 

meros sujeitos e nunca podem ser compreendidos como tal; eles não são menos 

“objectivos” que pedra e ponte. A mundanidade das coisas vivas significa que não há 

qualquer sujeito que não seja também um objecto e apareça enquanto tal a alguém, o qual 

garante a sua realidade “objectiva”.116

 
  

 Aquilo que foi posto a descoberto pelo telescópio de Galileu – «o primeiro 

instrumento puramente científico alguma vez concebido» 117

 Em consequência, o telescópio de Galileu tornou possíveis, de um ponto de vista 

funcional, dois movimentos complementares ao nível do conhecimento que não só 

abriam a porta a uma nova forma de conceber o real, mas ao próprio modo de o humano 

conceber o sentido do seu ser.  

 – foi justamente a 

dimensão existencial deste senso ou ser-em-comum, deste ser-do-mundo e a ordem de 

coisas que ele subentende, uma ordem que era até então implicitamente aceite como um 

dado, como algo tão familiar que nunca se havia tornado objecto de inquirição.  

 Nas palavras de Arendt,  

 
Aquilo que Galileu fez e que ninguém havia feito antes foi usar o telescópio de tal modo 

que os segredos do universo foram entregues à cognição humana “com a certeza da 

percepção sensorial”; isto é, ele colocou ao alcance de uma criatura vinculada à terra e dos 

seus sentidos vinculados ao corpo aquilo que havia parecido para sempre para lá do seu 

alcance […].118

                                                   
115 «[…] a feeling of realness (or irreality) actually accompanies all the sensations of my senses, which 
without it would not make “sense”.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 51. 

 

116 «[…] sentient beings – men and animals, to whom things appear and who as recipients guarantee their 
reality – are themselves also appearances, meant and able both to see and be seen, hear and be heard, 
touch and be touched, they are never mere subjects and can never be understood as such; they are no less 
“objective” than stone and bridge. The worldliness of living things means that there is no subject that is 
not also an object and appears as such to somebody else, who guarantees its “objective” reality.», Arendt, 
Hannah, «Thinking», LoM, p. 19. 
117 «[…] the first purely scientific instrument ever devised.», Arendt, Hannah, THC, p. 249. 
118 «What Galileo did and what nobody had done before was to use the telescope in such a way that the 
secrets of the universe were delivered to human cognition “with the certainty of sense-perception”; that is, 
he put within the grasp of an earth-bound creature and its body-bound senses what had seemed forever 
beyond his reach, at best open to the uncertainties of speculation and imagination.», Arendt, Hannah, 
THC, pp. 259-260. 
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 Em primeiro lugar, o telescópio permitiu trazer o distante à proximidade, trazer o 

diferente a uma identidade, de certa forma conquistando a distância existente entre a 

finitude terrestre e a imensidão do universo. Ao abolir a distância entre o ente dado e a 

ordem cósmica ou o ser-em-comum que o sustenta como tal por intermédio de um 

instrumento feito por si, o ser humano abule a diferença entre Ser e Aparecer tal como 

esta havia sido compreendida até à Modernidade.  

 Em segundo lugar ou, melhor, concomitantemente, o ser humano vira, por via da 

introspecção, essa abolição da diferença para si mesmo enquanto parte do universo, 

simultaneamente reconhecendo-se, como ente, numa função do universo ou desse ser-

em-comum. Ao trazer o universo da distância à proximidade, num movimento de 

abolição da diferença, o ser humano faz também o caminho inverso e põe à distância a 

anterior familiaridade ou proximidade do seu próprio ser – nomeadamente, a finitude e 

o facto de pertencer, ele mesmo, a esse ser-em-comum –, alienando-o como algo 

estranho.  

 Identificando justamente esse movimento dual de presença/ausência, de trazer o 

distante à proximidade e de colocar o próximo à distância, Arendt declara: 

 
Vamos em viagens em ordem a ver coisas em lugares distantes; no decurso disto, acontece 

frequentemente que as coisas que vimos se aproximam de nós apenas em retrospectiva ou 

recolecção, quando não estamos mais sob o poder da impressão imediata – é como se 

desvelassem o seu sentido apenas quando não estão mais presentes. Esta inversão da 

relação – que o pensar remove o que está perto, retirando-se do próximo e trazendo o 

distante à proximidade – é decisiva se desejamos descobrir uma resposta para a questão 

acerca de onde estamos quando pensamos. A recolecção, que no pensar se torna 

recordação, teve um papel tão proeminente com a faculdade mental na história do pensar 

acerca do pensar, porque nos garante que a proximidade e a lonjura, tal como são dadas na 

percepção sensorial, são de facto susceptíveis de uma tal inversão. 119

 
  

                                                   
119 «We go on journeys in order to see things in faraway places; in the course of this it often happens that 
the things we have seen come close to us only in retrospect or recollection, when we no longer are in the 
power of the immediate impression – it is as if they disclose their meaning only when they are no longer 
present. This inversion of relationship – that thinking removes what is close by, withdrawing from the 
near and drawing the distant into nearness – is decisive if we wish to find an answer to the question of 
where we are when we think. Recollection, which in thinking becomes remembrance, has played so 
prominent a role as a mental faculty in the history of thinking about thinking, because it guarantees us that 
nearness and remoteness, as they are given in sense perception, are actually susceptible of such an 
inversion.», Arendt, Hannah, «Martin Heidegger at 80», New York Review of Books, October 21, 1971, 
Volume 17, Number 6.  
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 O ser humano torna-se, assim, nessa função dual de distanciamento e proximidade, 

torna-se ele mesmo num “espaço” universal onde tudo o resto tem lugar como função de 

identificação ou reiteração do Ser, mas um espaço que é para si mesmo estranho.  

  

2.1.1. De Ser Humano a Ser Si-Mesmo: A Alienação ou Estranhamento de Si 

 É preciso compreender o sentido da “universalidade” com o qual terminámos o 

ponto anterior olhando para lá da metaforização corrente em todas as reflexões 

arendtianas.   

 Procurando responder à questão «A conquista do espaço pelo homem aumentou ou 

diminuiu a sua estatura?»120, Arendt afirma: «A questão colocada dirige-se ao leigo, não 

ao cientista, e é inspirada pela preocupação humanista com o homem, na medida em que 

é distinta da preocupação do físico com a realidade do mundo físico» 121 . A 

preocupação, assinalada por Arendt, como sendo partilhada pelo leigo e pelo cientista 

assenta numa estrutura basicamente auto-referencial, na qual se pressupõe um 

determinado sentido de ser e de presença122

 A figura do físico representa, por um lado, a atitude resultante da conquista da 

distância ou do espaço de diferença que temos vindo a referir, uma perspectiva que, 

fazendo do humano um caso particular do ser, resulta numa visão desumanizada do 

mundo físico. Arendt refere-se aqui a uma concepção do ser do humano como auto-

referencialidade ou Si-mesmo (Self)

.  

123, cuja preocupação pressupõe a identificação do 

sentido do ser – do ser daquilo que aparece e, portanto, do próprio ser do humano – com 

o próprio ser sem mais 124

                                                   
120  «“Has man’s conquest of space increased or diminished his stature?”», Arendt, Hannah, «The 
Conquest of Space and the Stature of Man», BPF, p. 260. 

. Esta concepção de Si-mesmo consiste numa pura 

negatividade e independência a respeito de todo o dado:  

121 «The question raised is addressed to the layman, not the scientist, and it is inspired by the humanist’s 
concern with man, as distinguished from the physicist’s concern with the reality of the physical world.», 
Arendt, Hannah, «The Conquest of Space and the Stature of Man», BPF, p. 260.  
122 Voltaremos a ela mais adiante. 
123 Este excurso terminará com a interpretação dos termos da posição arendtiana relativamente a este Si-
mesmo, o qual, para a pensadora, se constitui em preocupação exclusiva da filosofia moderna. 
124 Arendt, na introdução a LoM, acusa Heidegger de ter identificado sentido e verdade, tornando-se na 
derradeira expressão daquilo a que a pensadora chama de «falácia básica, que toma precedência sobre 
todas as falácias metafísicas específicas […]. […] em Ser e Tempo, […] Heidegger […] começa por 
levantar “de novo a questão do sentido do Ser”. Heidegger ele mesmo, numa interpretação tardia da sua 
própria questão inicial, diz explicitamente: “‘Sentido do Ser’ e ‘Verdade do Ser’ dizem o mesmo”», 
anulando assim a distinção kantiana entre conhecer e pensar, a qual havia aberto o espaço para o 
pensamento e, com ele, para o ser humano. «The basic fallacy, taking precedence over all specific 
metaphysical fallacies, is to interpret meaning on the model of truth. The latest and in some respects most 
striking instance of this occurs in Heidegger’s Being and Time, which starts out by raising “anew the 
question of the meaning of Being. Heidegger himself, in a later interpretation of his own initial question, 
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Compreender a realidade física parece exigir não só uma renúncia a uma visão do mundo 

antropocêntrica ou geocêntrica, mas mesmo uma eliminação radical de todos os elementos 

e princípios antropomórficos, tal como surgem tanto no mundo dado aos cinco sentidos, 

como nas categorias inerentes à mente humana. 125

 
 

Em oposição ao leigo, cujo questionamento pressupõe uma abertura à possibilidade 

de atribuição de um sentido humano ao ser – sem que lhe seja possível conferir qualquer 

fundamento ao pressuposto de uma distinção e, como tal, de um carácter singular do 

humano a respeito do ser –, o físico ou cientista reivindica a sua identidade mediante a 

negação da realidade de todo o dado, seja de cariz antropocêntrico – proveniente de uma 

suposta natureza humana ou origem comum – ou geocêntrico, isto é, resultante de uma 

limitação ou determinação dada do seu espaço de habitação.  

Em consequência da perspectiva do físico e da sua recusa de todo o dado e, como 

tal, de todos os pressupostos, o Si-mesmo não se afirma como um “elemento 

antropomórfico”, pertencente a um género humano – pertença esta que se instauraria 

como fundamento de um ser-em-comum humano e constituiria o Si-mesmo em membro 

da comunidade humana, representando-a em todos os seus actos126

Da perspectiva do físico, já não há seres humanos, mas Si-mesmos, existentes que 

não são representativos de nada senão de Si-mesmos, e o homem não é mais do que 

«um caso especial de vida orgânica»

.  

127, diluindo-se num conjunto particular de funções 

destinadas à preservação de um só ser auto-referencial. Deste modo, o ser humano 

converte-se num «observador do universo»128, diluindo-se em diversos modos de ser 

que, em última instância, nada mais serão do que manifestações de um mundo 

preordenado por «leis que regulam a imensidão do universo»129

                                                                                                                                                     
says explicitly: “‘Meaning of Being’ and ‘Truth of Being’ say the same”.», Arendt, Hannah, «Thinking», 
LoM, p. 15.    

, isto é, por um sentido 

de ser que, ao contrário da finitude humana, é ilimitado.       

125 «To understand physical reality seems to demand not only renunciation of an anthropocentric or 
geocentric world view, but also a radical elimination of all anthropomorphic elements and principles, as 
they arise either from the world given to the five human senses or from the categories inherent in the 
human mind.», Arendt, Hannah, «The Conquest of Space and the Stature of Man», BPF, p. 260. 
126 Um pouco à imagem daquilo que Kant procurou fazer, com as limitações que Arendt identifica e que 
discutiremos num outro capítulo desta reflexão. 
127 «[…] a special case of organic life […],» Arendt, Hannah, «The Conquest of Space and the Stature of 
Man», BPF, p. 260. 
128 «[…] man is no more than an observer of the universe in its manifold manifestations.», Arendt, 
Hannah, «The Conquest of Space and the Stature of Man», BPF, p. 261. 
129 «[…] laws that rule the immensity of the universe.», Arendt, Hannah, «The Conquest of Space and the 
Stature of Man», BPF, p. 260. 
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 Ser humano é, como resultado, um movimento dual de contínua retirada e alienação 

de si como função de atestação do Ser, o que significa viver ou habitar factualmente 

entre o medo/retirada e a esperança/alienação de si:  

1. Por um lado, o medo ou preocupação de que as funções sensoriais não sejam 

fiáveis no que respeita à recepção do real, subsistindo numa reserva ou dúvida com 

respeito às mesmas;  

2. Por outro lado, a esperança, essa entrega a uma eventual satisfação do desejo 

arquimediano por um ponto fora da terra a partir do qual mover o mundo, pondo-se 

desse modo numa posição supramundana.  

 Assim, o ser do humano só adquire um carácter real como meio de síntese desses 

dois elementos, alienando a concretude que lhe é própria ao cumprir o desejo de 

transcender o mundo e compensando esse estranhamento de si estabelecendo-se como 

um ser universal, movendo-se «livremente no universo, escolhendo o nosso ponto de 

referência onde quer que ele possa ser conveniente para um propósito específico»130

 Os seres humanos são, em consequência das mudanças introduzidas pela atitude da 

Era Moderna, «criaturas que são terrestres não por natureza e essência, mas apenas pela 

condição de estarem vivas e que, consequentemente, em virtude do raciocínio, podem 

superar esta condição não na mera especulação, mas de facto»

.  

131

 Efectivamente, para Arendt, a utilização, por parte de Galileu, de um dispositivo 

feito pelo homem para observar o universo «estabeleceu um facto demonstrável onde 

antes dele havia especulações inspiradas»

.     

132

 Este esforço realizado pelo ser humano, compreendido à imagem de um Si-mesmo 

científico, no sentido de se constituir como fundamento de um mundo físico, apresenta 

alguns problemas. A negatividade ou abolição de distâncias ou diferenças que se 

constitui como traço característico da auto-referencialidade científica realiza-se por 

. Assim, as qualidades ou modalidades de 

aparecimento do universo são conhecidas por intermédio do modo como afectam os 

nossos instrumentos de medição, as funções ou dispositivos usados para forçar o ser a 

vir à aparência.  

                                                   
130 «[…] we move freely in the universe, choosing our point of reference wherever it may be convenient 
for a specific purpose.», Arendt, Hannah, THC, p. 263. 
131 «[…] creatures who are terrestrial not by nature and essence but only by the condition of being alive, 
and who therefore by virtue of reasoning can overcome this condition not in mere speculation but in 
actual fact.», Arendt, Hannah, THC, p. 263. 
132 «[…] Galileo established a demonstrable fact where before him there were inspired speculations.», 
Arendt, Hannah, THC, p. 260. 
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intermédio de dados que, segundo Arendt e citando Eddington, «aparecem como 

“misteriosos mensageiros do mundo real”»133

 Isto significa que a compreensão do ser que aqui se apresenta, apesar de assentar 

numa negação ou retirada com respeito a tudo aquilo que aparece, depende ela mesma 

do ser afectada por um conjunto de dados emergentes de um mundo real, 

necessariamente mais real do que aquele cuja realidade aparente é por si negada, que 

escapam a qualquer percepção.  

.  

 Diz Arendt que «ao invés de qualidades objectivas, encontramos instrumentos, e 

em vez da natureza ou do universo – nas palavras de Heisenberg – o homem encontra-se 

apenas a si mesmo»134. «O problema», afirma também Arendt, «é que algo de físico 

está presente, mas nunca aparece»135. O problema, clarificamos nós, é que aquilo que se 

oferece como ser no movimento de negação das aparências tem a consistência de um 

nada que paradoxalmente se mantém para lá das suas múltiplas manifestações136

  

. 

2.1.2. Relativismo e Introspecção 

 Esta situação conduziu a um relativismo generalizado como resultado de uma visão 

sem centro ou fundamento ou, o que é o mesmo, uma visada – intencionalmente falando 

– que deixou de ter um ponto referencial comum, passando a concentrar-se apenas na 

actividade de auto-referência construída com base na introspecção ou análise que o 

humano faz do seu próprio ser, a qual destrói, por princípio, qualquer realidade que lhe 

possa ser atribuída. Nada do que aparece é auto kath’ hauto, em si e por si mesmo, mas 

apenas em função de um ser que, em ordem a subsistir, nega a realidade de tudo, 

inclusivamente e em última análise a sua própria.  

 Contra um certo carácter de imobilidade e de pura presença do Ser e da ordem de 

coexistência ou mundo que este implicava na visão pré-moderna, constituindo-se em 

referencial e fundamento de todos os entes, a Modernidade coloca o humano não já 

como ente com referência a uma ordem dada do mundo, mas na sua capacidade para o 

universal, para ser ele mesmo produtor e referencial último de uma ordem de ser, ainda 

que, concebendo-se como para lá dessa ordem, ele hipoteque a sua própria realidade.  
                                                   
133 «[…] turn up like “mysterious messenger[s] from the real world”.», Arendt, Hannah, «The Conquest 
of Space and the Stature of Man», in BPF, p. 261. 
134 «Instead of objective qualities, in other words, we find instruments, and instead of nature or the 
universe – in the words of Heisenberg – man encounters only himself.», Arendt, Hannah, THC, p. 261. 
135 «[…] the trouble is that something physical is present but never appears.», Arendt, Hannah, «The 
Conquest of Space and the Stature of Man», in BPF, p. 261. 
136 Partes desta secção têm por base o nosso artigo Pereira Castanheira, Nuno, «Hannah Arendt y la 
conquista del espácio. Repensar la condición humana», pp. 237-246.   



87 
 

 Fazendo experiência de si mesmo na introspecção como função dual de 

retirada/alienação, experimentando-se como essa actividade de referência a si e a nada 

mais do que a si, o humano coloca a tudo aquilo que aparece e é dado sob as condições 

da sua própria mente, sob condições adquiridas a partir de um ponto de vista universal, 

isto é, do ser sem mais, condições formalizadas matematicamente, ao invés de observar 

os fenómenos naturais tal como lhe são dados. 

 Arendt faz remontar a relatividade einsteiniana a esta origem galileana. Segundo a 

relatividade de Einstein, em nenhum «“instante presente definido toda a matéria é 

simultaneamente real”»137

 Mas é necessário clarificar filosoficamente – isto é, ao nível dos fundamentos – 

aquilo que aqui se foi dizendo. E essa clarificação faz-se justamente através de retorno à 

frase que abriu este excurso, isto é, por intermédio de uma exposição da dúvida 

cartesiana, a qual foi, para Arendt, «a reacção imediata a esta realidade […] pela qual a 

filosofia moderna – essa “escola de suspeita” como Nietzsche lhe chamou – foi fundada, 

e que terminou na convicção de que “apenas na firme fundação do desespero obstinado 

pode a habitação da alma ser construída de modo seguro”»

, negação que implica que nada do que é e aparece no espaço-

tempo tem uma realidade absoluta. Consequentemente, tudo aquilo que aparece e é, por 

isso, visto não é mais do que uma relação ao próprio acto de ver, o qual, em última 

análise, nunca é ele mesmo visto. Ao reduzir tudo aquilo que é a um conjunto de 

relações ou funções, descobrimos uma maneira de agir sobre a Terra e a natureza 

terrestre como se dispuséssemos dela a partir de um ponto de vista arquimediano, isto é, 

a partir de um ponto de vista universal.  

138

 

.    

 

2.2. 2º MOVIMENTO – DÚVIDA E FILOSOFIA MODERNA      

 Em ordem a complementar a secção anterior, começamos por referir uma passagem 

na qual Arendt, citando Descartes, diz:  

 
A solução cartesiana da dúvida universal […] foi similar em método e em conteúdo ao virar 

de costas da verdade para a veracidade e da realidade para a fiabilidade. […] “Embora a 

                                                   
137 «[…] “at a definite present instant all matter is simultaneously real” […].», Arendt, Hannah, THC, p. 
263. 
138 «The immediate philosophic reaction to this reality was not exultation but the Cartesian doubt by 
which modern philosophy – that "school of suspicion," as Nietzsche once called it – was founded, and 
which ended in the conviction that "only on the firm foundation of unyielding despair can the soul's 
habitation henceforth be safely built."», Arendt, Hannah, THC, pp. 260-261. 



88 
 

nossa mente não seja a medida das coisas ou da verdade, tem de ser seguramente a medida 

das coisas que afirmamos ou negamos”[…].139

 
 

 Mas o que significa esta revolução na compreensão de tudo aquilo que é, uma 

revolução cujo núcleo consiste na dúvida cartesiana? De que se compõe exactamente 

esta dúvida e de que modo se articula com o que vem sendo dito?    

 Para Arendt, a dúvida cartesiana corresponde a uma intenção de fundamentação, 

ocupando uma posição semelhante à anteriormente ocupada pelo thaumazein grego, o 

espanto ante tudo aquilo que é tal como é. Traduzido em termos arendtianos, 

thaumazein corresponderia ao ser-aquilo-que-é, a experiência de uma vertigem de 

individuação que descobre o ente como singularidade inscrita numa ordem de 

referencialidade que é ela mesma invisível. É o momento inicial ou original que funda 

não só o ser do humano, mas também toda a possibilidade de um mundo ou ordem de 

coexistência, servindo-lhe de referencial ou medida140

 Descartes foi, portanto, o primeiro a esboçar o duvidar moderno. Este último, por 

seu lado, tornou-se auto-evidente e, consequentemente, um pressuposto inquestionado 

para todos os que vieram depois de Descartes, constituindo-se no eixo invisível em 

torno do qual se centrou o pensar, de tal modo que a filosofia moderna é compreendida 

por Arendt como o conjunto das «articulações e ramificações do duvidar»

.  

141

 Assumindo uma referencialidade radical e universal, a dúvida cartesiana respondeu 

à nova realidade posta a nu pelas descobertas de Galileu, uma realidade que não 

implicava apenas um desafio ao testemunho dos sentidos ou à razão. Essa nova 

realidade punha em questão aquilo a que Arendt chama de «a visão física do 

mundo»

.  

142

                                                   
139 «The Cartesian solution of universal doubt […] was similar in method and content to the turning away 
from truth to truthfulness and from reality to reliability. […] “though our mind is not the measure of 
things or of truth, it must assuredly be the measure of things we affirm or deny”.», Arendt, Hannah, THC, 
p. 279. 

, isto é, a visão a respeito não só de tudo aquilo que é, mas também a respeito 

da ordem de ser que lhe serve de fundamento. Não foi a contemplação e a sua 

experiência do ser como imutável, mas uma intervenção daquilo a que Arendt chama 

homo faber, do fazer e do fabricar, que abriu portas a uma nova concepção do ser, a 

140  Abordaremos esta questão com mais detalhe num outro momento desta reflexão. Para o nosso 
propósito nesta secção, estas observações serão suficientes e tornar-se-ão mais claras no decurso da 
discussão da dúvida cartesiana.  
141  «[…] modern philosophy since Descartes has consisted in the articulations and ramifications of 
doubting.», Arendt, Hannah, THC, p. 274, o que de certo modo confirma o carácter de projecto da 
Modernidade, tal como começámos por afirmar. 
142 «[…] physical world view […]», Arendt, Hannah, THC, p. 274. 
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uma nova concepção de evidência, desta vez não já imutável, mas em movimento e em 

mudança, e a um novo conhecimento. 

 Segundo Arendt, 

 
A filosofia moderna começou com o de omnibus dubitandum est, de Descartes, com a 

dúvida, mas com a dúvida não como um controlo inerente à mente humana para a guardar 

contra todos os enganos do pensamento e ilusões do sentido, não enquanto um cepticismo 

contra a moral e os preconceitos dos homens e dos tempos, nem mesmo como um método 

crítico na investigação científica e especulação filosófica. A dúvida cartesiana é muito 

maior no alcance do seu âmbito e demasiado fundamental para ser determinada por tais 

conteúdos concretos. 143

 
 

 O projecto cartesiano é, assim, um projecto de refundação daquilo que é e, como 

tal, tem uma meta ontológica, muito embora a sua inspiração e a sua base conceptual 

assumam um cariz epistemológico ou científico.  

 A cientificidade da inquirição cartesiana não se revela no cepticismo metódico 

patente na dúvida. A cientificidade da inquirição cartesiana é assumida explicitamente 

na sua intenção de «estabelecer algo firme e constante nas ciências» 144 . Mas é 

implicitamente assumida – e de forma bem mais determinante para o percurso e 

consequências do seu pensamento – no papel central que a noção de semelhança ou de 

verdade como correspondência145

                                                   
143 «Modern philosophy began with Descartes’ de omnibus dubitandum est, with doubt, but with doubt 
not as an inherent control of the human mind to guard against deceptions of thought and illusions of 
sense, not as skepticism against the morals and prejudices of men and times, not even as a critical method 
in scientific inquiry and philosophic speculation. Cartesian doubt is much more far-reaching in scope and 
too fundamental in intent to be determined by such concrete contents.», Arendt, Hannah, THC, p. 273. 

 – compreendida como redução ou recondução de toda 

144 «Animadverti jam ante aliquot annos quàm multa, ineunte aetate, falsa pro veris admiserim, & quàm 
dubia sint quaecunque istis postea superextruxi, ac proinde funditus omnia semel in vitâ esse evertenda, 
atque a primis fundamentis denuo inchoandum, si quid aliquando firmum & mansurum cupiam in 
scientiis stabilire […].» («Notei, há alguns anos já, que, tenho recebido desde a mais tenra idade tantas 
coisas falsas por verdadeiras, e sendo tão duvidoso tudo o que depois sobre elas fundei, tinha de deitar 
abaixo tudo, inteiramente, por uma vez na minha vida, e começar, de novo, desde os primeiros 
fundamentos, se quisesse estabelecer algo de seguro e duradouro nas ciências.»), Descartes, Renée, 
Meditationes de Prima Philosophia, A.T. VII, 3 (tradução portuguesa: Meditações Sobre a Filosofia 
Primeira, p. 105). 
145 «[…] tamen profecto fatendum est visa per quietem esse veluti quasdam pictas imagines, quae non nisi 
ad similitudinem rerum verarum fingi potuerunt; ideoque saltem generalia haec, oculos, caput, manus, 
totumque corpus res quasdam non imaginarias, sed veras existere: nam sane pictores ipsi, ne tum quidem, 
cum Sirenas et Satyriscos maxime inusitatis formis fingere student, naturas omni ex parte novas iis 
possunt assignare, sed tantummodo diversorum animalium membra permiscent; vel si forte aliquid 
excogitent adeo novum, ut nihil omnino ei simile fuerit visum, atque ita plane fictitium sit et falsum; certe 
tamen ad minimum veri colores esse debent ex quibus illud componant. Nec dispari ratione, quamvis 
etiam generalia haec, oculi, caput, manus, et similia, imaginaria esse possent, necessario tamen saltem 
alia quaedam adhuc magis simplicia, et universalia vera esse fatendum est, ex quibus tanquam coloribus 
veris omnes istae seu verae seu falsae, quae in cogitatione nostra sunt, rerum imagines effinguntur.» 
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a diferença concreta a uma identidade dela abstraída 146

 Embora a iniciativa cartesiana seja epistemologicamente orientada, o carácter 

hiperbólico da dúvida arranca a iniciativa de Descartes às malhas do mero cepticismo 

epistemológico e confere-lhe uma radicalidade que a faz penetrar na esfera reservada 

tradicionalmente à ontologia. O intento da dúvida é eliminar qualquer resquício de 

contacto com o ser, de suprimir mesmo a aparentemente mais inabalável das certezas 

com respeito à existência das coisas.  

 – adquire enquanto arquétipo 

relacional na compreensão cartesiana – e moderna – do ser, bem como o lugar central 

que a aritmética e a geometria ocupam na sua concepção do real.  

 De facto, e isto é sublinhado por Arendt, é a questão da certeza, e não a questão da 

verdade, que é decisiva para a Modernidade e o desenvolvimento do ser do humano 

compreendido como consciência de si. Diz Arendt: 

 

                                                                                                                                                     
(«[…] temos seguramente que confessar que as coisas que vemos no sono são como quadros que só 
podem imaginar-se por semelhança com as verdadeiras; e que, por conseguinte, pelo menos também estas 
coisas gerais, ou seja, os olhos, a cabeça, as mãos e todo o corpo, não são imaginárias, mas existem 
verdadeiramente. Porque também os pintores, mesmo quando se esforçam por imaginar sereias e sátiros 
em formas extremamente inusitadas, não podem atribuir-lhes, de todos os pontos de vista, naturezas 
novas, mas apenas combinam entre si os membros de diversos animais. Ou, se excogitam algo de tão 
inesperadamente novo que nada de semelhante se viu, e completamente inventado e falso, decerto pelo 
menos as cores com que o compõem devem ser verdadeiras. Pela mesma razão, embora também as 
seguintes coisas gerais, como olhos, cabeça, mãos e semelhantes pudessem ser imaginárias, tem de se 
reconhecer que pelo menos outras ainda mais simples e gerais são verdadeiras: com elas, como com as 
cores verdadeiras, são representadas todas as imagens das coisas que estão no nosso pensamento, quer 
verdadeiras, quer falsas»), Descartes, Renée, Meditationes de Prima Philosophia, A.T., VII, 19-20 
(tradução portuguesa: Meditações Sobre a Filosofia Primeira, p. 109). Esta passagem ilustra bem o modo 
como, por um lado, a relação de analogia, semelhança ou correspondência, bem como a certeza que a 
acompanha, constitui o critério cartesiano de verdade e, por outro lado, como o processo de redução ou 
abstracção se constitui em modo de acesso à verdade, isto é, como modo de produção dessa certeza, 
progredindo das coisas complexas e particulares até às mais simples e gerais. No entanto, a ideia de uma 
rejeição do procedimento per similitudinem ou analogia por parte do pensamento cartesiano é um traço 
comum a vários intérpretes quer da filosofia moderna, quer do pensamento cartesiano. Nos diversos 
artigos que dedica à analogia e à metáfora no pensamento de Descartes, Leonel Ribeiro dos Santos 
posiciona-se a favor da presença da analogia nas teses cartesianas. Leonel Ribeiro dos Santos apresenta 
uma leitura que defende a centralidade da analogia no pensamento moderno enquanto modo de 
estabelecer proporções entre as próprias coisas finitas e mundanas. Como tal, a analogia «revela-se, 
assim, como um instrumento essencial e imprescindível daquela concepção moderna de ciência [como] 
uma investigação comparativa, que usa o meio da proporção, julgando o que é incerto e desconhecido por 
comparação com um pressuposto certo e conhecido», Ribeiro dos Santos, Leonel, Retórica da Evidência 
ou Descartes segundo a Ordem das Imagens, p. 114.     
146 Reconduzindo ou reduzindo o sem precedentes a um precedente, como diria Arendt, conservando 
apenas aquilo que eles têm em comum e descartando a singularidade do novo, ideia que vai buscar a 
Nietzsche: « It lies, as Nietzsche once remarked, in the province of the "development of science" to 
"dissolve the 'known' into the unknown:-but science wants to do the opposite and is inspired by the 
instinct to reduce the unknown to something which is known" (Will to Power, No. 608).» («Está, como 
observou um dia Nietzsche, na província do “desenvolvimento da ciência dissolver o ‘conhecido’ no 
‘desconhecido’: – mas a ciência quer fazer o oposto e é inspirada pelo instinto de reduzir o desconhecido 
a algo que é conhecido” (Vontade de Poder, Nº. 608)»), Arendt, Hannah, «Understanding and Politics 
(The Difficulties of Understanding)», EU, p. 313.     
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O que foi perdido na era moderna não foi a capacidade para a verdade, ou a realidade, ou a 

fé, nem a concomitante inevitável aceitação do testemunho dos sentidos e da razão, mas a 

certeza que anteriormente os acompanhava.147

  
 

 Começando pelos sentidos, Descartes prossegue no caminho da eliminação de 

qualquer relação com a realidade submetendo à dúvida a natureza corpórea ou res 

corporea em geral, da qual restam apenas atributos, entre os quais a extensão – o facto 

de um corpo ocupar um espaço ou espacialidade – e o número – a medida que distingue 

um corpo dos outros corpos –, objectos de estudo da aritmética e da geometria.  

 A dimensão hiperbólica, não-natural, da dúvida e, portanto, também o seu alcance 

ontológico, só são verdadeiramente atingidos quando o último reduto da ciência e da 

indubitabilidade, a aritmética e a geometria, sucumbem ao carácter voluntário do acto 

dubitativo. 

 Tomadas em si mesmas, aritmética e geometria são garantes não da existência das 

coisas, mas da validade ou certeza do modelo de verdade como correspondência que 

sustenta a ontologia clássica e que, consequentemente, garante a validade formal das 

proposições, das relações entre um sujeito de predicação e o respectivo predicado 

tipificadas na expressão “A é b”. Dado que o modelo de verdade como correspondência 

constitui também, à partida, a base da proposta cartesiana148

                                                   
147 «What was lost in the modern age, of course, was not the capacity for truth or reality or faith nor the 
concomitant inevitable acceptance of the testimony of the senses and of reason, but the certainty that 
formerly went with it.», Arendt, Hannah, THC, p. 277. 

, a invalidade formal das 

148 Embora com um fundamento distinto do que guiava a filosofia anterior. Segundo Leonel Ribeiro dos 
Santos, «[…] a analogia continua a desempenhar um papel fundamental no pensamento moderno. Altera-
se, porém, a sua natureza e função. Cada vez menos garantida por uma ontologia hierárquica ou pela ideia 
de uma simpatia universal dos elementos e dos seres, passa a ser entendida como um procedimento 
próprio do espírito humano na sua actividade de se assenhorear do mundo pelo conhecimento. Decai o 
sentido predominantemente metafísico ou teológico da analogia e recupera-se o seu significado 
gnosiológico e epistemológico. Esbate-se progressivamente a distinção entre a analogia de atribuição e a 
de proporcionalidade e é esta última que vai conquistando as preferências e revelando a sua fecundidade 
heurística», Ribeiro dos Santos, Leonel, Retórica da Evidência ou Descartes segundo a Ordem das 
Imagens, pp. 114. E prossegue dizendo: «Também para Descartes a analogia constitui procedimento 
habitual e mesmo essencial ao seu modo de pensar, e ela está presente e consciente tanto nas suas obras 
científicas como nas mais metafísicas.», Ribeiro dos Santos, Leonel, Retórica da Evidência ou Descartes 
segundo a Ordem das Imagens, p. 115. E, poucas páginas depois, declara: «[…] [Crítico] do juízo 
analógico vulgar (baseado numa semelhança parcial que se generaliza ao todo), Descartes oferece um 
exemplo típico do seu próprio modo analógico de pensar, baseado não numa semelhança parcial entre 
duas coisas, mas na identidade da proporção do todo, que serve de termo de comparação, ao todo que é 
comparado», Ribeiro dos Santos, Leonel, Retórica da Evidência ou Descartes segundo a Ordem das 
Imagens, p. 120. A analogia não é, pois, em Descartes, uma semelhança ou uma comparação entre partes 
de coisas, mas uma relação-tipo que liga cada uma das partes ao todo. A totalidade dá-se nas suas partes 
enquanto relação que tem sempre essa mesma totalidade como referência. Mais: enquanto idêntica ao 
todo, a própria relação-tipo tem uma dimensão auto-referencial. Por intermédio dessa proporção-tipo, o 
todo está sempre já dado nas partes, e essa mesma relação-tipo constitui a medida dos diferentes graus 
particulares de vinculação das partes ao todo, constituindo-se como critério de certeza.     
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proposições implica que estas não podem ser garantes da validade, isto é, portadoras da 

certeza a respeito de quaisquer afirmações de existência ou não-existência, as quais 

dependem, neste quadro conceptual, justamente da validade formal da relação 

sujeito/predicado. 

 De facto, na medida em que a inquirição ontológica cartesiana assume um modelo 

epistemológico, todo o juízo de existência que se pretenda verdadeiro depende e tem 

como condição de possibilidade a validade formal das proposições da aritmética e da 

geometria, enquanto modos de doação do ser na predicação. No platonismo clássico,  

 
[a] matemática (isto é, a geometria), era a introdução adequada ao céu de ideias onde meras 

imagens (eidola) e sombras, matérias perecíveis, podiam mais interferir com o 

aparecimento do ser eterno, onde estes aparecimentos são salvos (sozein ta phainomena) e 

seguros, tão purificados de sensorialidade humana e de mortalidade como da perecibilidade 

material.149

 
    

 A questão – e esse é o ponto cuja segurança Descartes vai destruir através da 

dúvida – é que as formas matemáticas e ideais eram dadas ao intelecto do mesmo modo 

que os dados sensoriais se apresentavam aos órgãos dos sentidos, cabendo a uns poucos, 

cujos olhos da mente estavam treinados para ver o que se escondia aos olhos do corpo, 

perceber o ser na sua verdadeira aparência. 

 Ao submeter a aritmética e a geometria à dúvida, Descartes dá um salto da 

incerteza com respeito à verdade dos juízos acerca de coisas para a incerteza com 

respeito à própria capacidade de as proposições serem portadoras de verdade, isto é, de 

tornarem possível o acesso às coisas. Com este passo, Descartes move a sua inquirição 

do plano epistemológico para o plano ontológico, pois não se trata já de um cepticismo 

acerca do que é dito sobre as coisas, mas antes, e por via de um cepticismo com respeito 

à verdade das proposições, de um cepticismo com respeito à capacidade de doação do 

próprio ser e do humano aceder a este último. Mais radicalmente ainda: trata-se da 

introdução da própria possibilidade do não-ser no mundo, sendo este último 

compreendido como ordem cósmica imutável ou totalidade sempre já feita das coisas, a 

                                                   
149 «[…] mathematics (that is, geometry) was the proper introduction to that sky of ideas where no mere 
images (eidola) and shadows, no perishable matter, could any longer interfere with the appearing of 
eternal being, where these appearances are saved (sozein ta phainomena) and safe, as purified of human 
sensuality and mortality as of material perishability.», Arendt, Hannah, THC, p. 266. 
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qual se revela assim, por via da dúvida, meramente ilusória 150. «Com a ascensão da 

Modernidade», diz Arendt, «a matemática […] deixa de estar preocupada com os 

aparecimentos de todo. Não é mais o começo da filosofia, da ciência do Ser na sua 

verdadeira aparência, mas torna-se, ao invés, na ciência da estrutura da mente 

humana»151

 Ao introduzir a possibilidade do não-ser no universo das coisas tradicionalmente 

consideradas como dados imutáveis, coisas como as verdades matemáticas e o Ser a que 

elas permitiam aceder, a dúvida carrega a finitude humana para o domínio da própria 

ontologia, vinculando assim o destino de todas as coisas ao destino do próprio ser 

humano. “Infectado”, por assim dizer, pela finitude e mutabilidade humana, este Ser 

deixa de ter o carácter estático que tinha mesmo quando sujeito ao cepticismo 

tradicional e torna-se activo, criando os seus próprios modos de doação, aquilo a que 

Arendt chama “aparecimentos”

.  

152 , só que «estes aparecimentos são delusões» 153

 

 

percebidas por sentidos humanos incertos e provocadas por um Ser que ele mesmo 

permanece secreto, embora tremendamente eficaz na sua produção. Justifica-se, assim, a 

afirmação de Arendt: 

                                                   
150 A ficção do Deus enganador, bem como a ficção do génio maligno – menos susceptível a contradições 
internas – servem de operadores da introdução da possibilidade do não-ser na argumentação cartesiana: 
«[…] putabo caelum, aërem, terram, colores, figuras, sonos, cunctaque externa nihil aliud esse quam 
ludificationes somniorum, quibus insidias credulitati meae tetendit: considerabo me ipsum tanquam 
manus non habentem, non oculos, non carnem, non sanguinem, non aliquem sensum, sed haec omnia me 
habere falso opinantem […]» («Vou acreditar que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons, e todas 
as coisas exteriores não são mais que ilusões de sonhos com que ele arma ciladas à minha credulidade. 
Vou considerar-me a mim próprio como não tendo mãos, não tendo olhos, nem carne, nem sangue, nem 
sentidos, mas crendo falsamente possuir tudo isto»), Descartes, Renée, Meditationes de Prima 
Philosophia, A.T., VII, 22-23 (tradução portuguesa: Meditações Sobre a Filosofia Primeira, pp. 113-
114). Para os nossos propósitos não é determinante saber se tais ficções são diferentes ou idênticas entre 
si, ou se cumprem funções em diferentes planos.  
151 « […] mathematics […] ceases to be concerned with appearances at all. It is no longer the beginning of 
philosophy, of the "science" of Being in its true appearance, but becomes instead the science of the 
structure of the human mind.», Arendt, Hannah, THC, p. 266. 
152 “Appearances”, normalmente traduzido por “aparências”. Optamos aqui por “aparecimentos” não só 
porque nos parece adequar-se melhor ao intento arendtiano e à sua matriz fenomenológica, sublinhando o 
carácter activo – de acontecimento – dos mesmos, mas também porque “Aparências” está demasiado 
marcado pela tradição enquanto contraposição a Ser. A falácia subjacente a essa oposição é analisada por 
Arendt num capítulo de «Thinking», LoM intitulado «Ser (verdadeiro) e (mero) Aparecimento». No 
entanto, a tradução de “Appearances” por “aparências” também nos parece perfeitamente aceitável e é a 
mais correntemente utilizada.   
153 «[...] these appearances are delusions.», Arendt, Hannah, THC, p. 276. 
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Não é, contudo, coincidência que a palavra “existência” tenha tomado o lugar da palavra 

“Ser” e nesta mudança terminológica esteja contido um dos problemas fundamentais da 

filosofia moderna. 154

 
     

 E compreende-se, também, a possibilidade de uma leitura transcendental do 

projecto cartesiano, mesmo que avant la lettre: 

 
[…] Descartes muda filosoficamente do desenvolvimento da ontologia tradicional para a 

física matemática moderna e as suas fundações transcendentais.155

 
 

 A descoberta da possível invalidade dos modos clássicos de doação do ser das 

coisas está na base da suspensão do juízo de existência, da epochê, remetendo, ao 

mesmo tempo, para a necessidade de descoberta daquele ponto arquimediano que 

garanta e organize o mundo, que sirva de fundamento, de medida e de referencial do ser 

de tudo aquilo que é.  

 Esse fundamentum inconcussum é a existência ou ser do humano, que se descobre 

no acto dubitativo e descobre a sua fórmula no «ego sum, ego existo»156

 Enquanto fundamentum inconcussum, cabe à existência ou ser do humano 

desempenhar o papel decisivo atribuído a todo o fundamento ou princípio, actuando 

simultaneamente num duplo sentido: 

 cartesiano, uma 

existência vivida na primeira pessoa, acompanhada pelo saber de si como propriedade 

inseparável. Assim, a existência – compreendida sempre no seu carácter individual e 

enquanto núcleo auto-referencial não-aparecente e consciente de si mesmo que resiste à 

dúvida – torna-se na fundação inabalável da ontologia, ao mesmo tempo solo ontológico 

– medida derradeira da certeza de tudo o que é – e razão epistemológica – medida 

última da certeza de todo o conhecimento.  

1. Separando ou distinguido o ser que lhe pertence do ser dos restantes entes – 

determinando o seu ser-próprio;  

                                                   
154 «It is, however, no coincidence that the word “existence” has taken the place of the word “Being,” and 
in this terminological change one of the fundamental problems of modern philosophy is contained.», 
Arendt, Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU, p. 163. 
155  „Descartes vollzieht so philosophisch aus-drücklich die Umschaltung der Auswirkung der 
traditionellen Ontologie auf die neuzeitliche mathematische Physik und deren transzendentale 
Fundamente.“, Heidegger, Martin, SuZ, p. 96. 
156 Veja-se Descartes, Renée, Meditationes de Prima Philosophia, A.T., VII, 25. 
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2. Instituindo, por via da diferenciação referida na alínea anterior, uma relação ou 

vínculo entre os termos da distinção – estabelecendo entre esses termos um ser-em-

comum que suporta e sustenta a diferença, embora não seja independente dela.      

 Se considerarmos a existência que resiste à dúvida, bem como o próprio carácter da 

dúvida – isto é, como cisão ou desdobramento –, percebemos que os dois momentos 

acima são apenas analiticamente distintos, não sendo realmente – existencialmente – 

separáveis. Isto significa que existir é, para o humano, ser o operador de uma síntese 

que permite que ser e ente se mostrem, antes de tudo o mais, numa reunião 

existencialmente compreendida que antecede e possibilita – assumindo o sentido pleno 

de um a priori – qualquer decomposição em partes separadas ou simples.  

 Ser, para o humano, é perseverar na diferença ou distinção, o que implica que os 

momentos 1 e 2 não são momentos reais de uma sucessão ou elementos reais de uma 

simultaneidade, mas o resultado da mera decomposição de uma unidade sintética 

existencial e imediatamente dada, essa sim real. Essa síntese existencialmente dada é 

condição de possibilidade de toda e qualquer relação de tipo proposicional como é o 

caso das relações presentes na matemática.  

 A analítica da existência cartesiana assume contornos similares, distinguindo entre 

dois modos de considerar as coisas: 

a) Uma coisa pode ser visada na sua existência mesma; 

b) Essa mesma coisa pode ser visada fazendo abstracção da sua existência, ou seja, 

pode ser visada na sua essência.   

 Pode dizer-se que, de um ponto de vista arendtiano, o problema da posição 

cartesiana é que, ao invés de procurar compreender a síntese existencial a partir do seu 

ponto de vista próprio – isto é, a partir da existência mesma e do seu carácter 

performativo vivido na primeira pessoa, uma existência na qual se descobrem como 

imediatamente reunidos ser e ente -, Descartes desloca a inquirição do sum para o ego. 

Ao fazê-lo, postula uma subjectividade plenamente constituída – uma res ou coisa – que 

subjaz e sustenta a existência propriamente dita, anulando o carácter performativo que 

esta última possui e que se torna manifesto no movimento dubitativo, isto é, na própria 

analítica e na diferença que é nela revelada.  

 A subjectividade postulada constitui, então, uma unidade que perde o seu carácter 

propriamente existencial e assume contornos de uma existência “substancializada”, de 

uma identidade construída à imagem não de uma síntese, de uma com-posição, mas da 
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simplicidade matemática, reconduzindo a diferença de ser existencialmente descoberta – 

a diferença entre o ôntico e o ontológico – a uma identidade estrita com o ôntico.  

No que respeita à função dual do fundamento acima descrita, podemos afirmar que 

Descartes privilegia o elemento 1 enquanto momento real, ao mesmo tempo que procura 

caracterizá-lo nos termos próprios ao elemento 2. Isto é o mesmo que dizer que trata o 

ser-em-comum como se fosse uma entidade, embora esta, estando sempre já plenamente 

constituída, não seja acessível de facto, mas apenas por intermédio de atributos ou 

modos de manifestação – os aparecimentos a que Arendt se refere acima.  

Para Arendt, esta é a assunção básica de toda a ciência moderna e de toda a certeza 

moderna: «o Ser e o Aparecimento apartam companhia para sempre […]»157

Esta decisão revela-se determinante para a sua análise da existência, bem como 

para o projecto moderno. Ao não perguntar em que sentido se pode dizer da existência 

em si mesma que “é”, a proposta cartesiana parece deixar por compreender justamente o 

carácter fenoménico distintivo da existência, daquilo a que Arendt chama de ser do 

humano, o qual lhe confere realidade, unidade e subsistência – no fundo, o sentido da 

sua sustentação e perseverança no ser.  

. Dessa 

opção resulta um obscurecimento do sentido da existência, do seu próprio aparecimento 

enquanto distinção entre ôntico e ontológico, reconduzindo a novidade da perspectiva 

cartesiana ao modo tradicional de conceber a reflexão a respeito do ser, a saber, como 

teologia ou ciência do ente cuja essência é idêntica à existência, assim frustrando a 

radicalidade dos seus propósitos. 

Ao fazermos assentar o fundamento ou medida do ser num ego ou numa 

subjectividade sempre já constituída, à maneira de Descartes, estaremos a proceder à 

assimilação do elemento diferenciador – do ser próprio – ao elemento relacional ou 

comum presente no acto de distinção – o ser-em-comum. Ou, nas palavras de Arendt: 

 
O famoso cogito ergo sum (“Eu penso, logo eu sou”) não brotou, para Descartes, de 

qualquer certeza de si do pensamento enquanto tal – em cujo caso, efectivamente, o 

pensamento teria adquirido uma nova dignidade e significância para o homem –, mas foi 

uma mera generalização de um dubito ergo sum.158

 
  

                                                   
157 «[...] Being and Appearance part company forever […].», Arendt, Hannah, THC, p. 275. 
158 «The famous cogito ergo sum ("I think, hence I am") did not spring for Descartes from any self-
certainty of thought as such-in which case, indeed, thought would have acquired a new dignity and 
significance for man-but was a mere generalization of a dubito ergo sum», Arendt, Hannah, THC, p. 279. 



97 
 

 Se o fundamento da continuidade e da subsistência existenciais for depositado 

numa coisidade dada que, como tal, pré-existe como substrato – substantia, subjectum – 

independentemente do acto de distinção, o acto perde a sua significância própria, 

encobrindo-se assim a diferença ela mesma enquanto dado imediato e, com ela, a 

possibilidade de compreender o ser do humano a partir de si mesmo, isto é, auto kath’ 

hauto. 

 Ao procurar determinar o ser próprio do acto dubitativo e, com este, as condições 

de acesso ao ser em geral ou ser-em-comum, Descartes começa por perguntar: O que 

sou eu? Isto é o mesmo que perguntar: Qual é a minha natureza? 

 O desvio subjectivista de Descartes implica um recobrimento da questão 

transcendental159

 O ser expressa-se, para Descartes, no pensamento e nas suas diversas modalidade: 

duvidar, conceber, afirmar, negar, querer, não querer, imaginar e sentir. O ego cogito, 

ergo sum cartesiano é a expressão da unidade existencial que se descobre no pensar. O 

ego existe enquanto pensa, é um espírito desprovido de materialidade

 – determinação das condições de possibilidade de acesso ao ser – por 

uma perspectiva de cunho psicológico, na medida em que se centra, por um lado, na 

conversão do eu ciente de si em objecto de conhecimento possível e, por outro, na 

transformação da relação de conhecimento em modelo basilar inquestionado de toda a 

ontologia.  

160

 Assim sendo, qual a medida da certeza que acompanha a existência do eu? 

. Todo o 

pensamento é, independentemente da modalidade que possa tomar, também um acto de 

percepção de si enquanto existente.  

                                                   
159  Cujos termos não eram nem podiam ser cartesianos, como é óbvio, pelo menos explicitamente. 
Estamos aqui a falar apenas de um ponto de vista interpretativo, inscrevendo o problema no projecto da 
modernidade, principalmente nas estruturas que permaneceram para lá da formulação cartesiana. 
160 «Cogitare? Hic invenio, cogitatio est, haec sola a me divelli nequit; ego sum, ego existo, certum est. 
Quandiu autem? nempe quandiu cogito; nam forte etiam fieri posset si cessarem ab omni cogitatione, ut 
illico totus esse desinerem: nihil nunc admitto nisi quod necessario sit verum: sum igitur praecise tantum 
res cogitans, id est, mens, sive animus, sive intellectus, sive ratio, voces mihi prius significationis ignotae. 
Sum autem res vera, et vere existens, sed qualis res? dixi, cogitans.» («Pensar? Aqui descubro: o 
pensamento é; apenas este atributo não pode ser separado de mim. Eu sou, eu existo, isto é certo. Mas por 
quanto tempo? Certamente enquanto penso, porque pode porventura acontecer que se eu cessasse 
totalmente de pensar deixaria, desde logo, inteiramente de ser. Agora não admito nada que não seja 
necessariamente verdadeiro: portanto, eu sou, por precisão, apenas uma coisa pensante, isto é, um 
espírito, ou uma alma, ou um intelecto, ou uma razão, termos cujas significações ignorava antes. Porém, 
sou uma coisa verdadeira e verdadeiramente existente. Mas que espécie de coisa? Já o disse, uma coisa 
pensante»), Descartes, Renée, Meditationes de Prima Philosophia, A.T., VII, 27 (tradução portuguesa: 
Meditações Sobre a Filosofia Primeira, pp. 122-123).  
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 Em que condições pode ser dito que o eu se conhece a si mesmo, no sentido não de 

um conhecimento pleno, mas desse primeiro conhecimento que corresponde a uma 

compreensão preliminar do seu ser?161

 Descartes começa por voltar a sua atenção para o conhecimento – e para a certeza 

que tem de o acompanhar – daquelas coisas que o ego não é, embora decorram na 

imanência da existência metodicamente descoberta pela dúvida – a extensão, não só no 

sentido das coisas materiais, mas também da sua própria materialidade. Se tomarmos 

uma qualquer percepção enquanto coisa extensa, isto é, na sua qualidade de percepto ou 

percebido, e a decompusermos nos seus elementos constituintes, temos: 

 

1. Um elemento a que podemos chamar sensível, que confere a cada percepto a sua 

particularidade e que, como tal, assume uma multiplicidade sempre cambiante de 

formas ou modos de doação; 

2. Um elemento comum a todos os perceptos, de carácter permanente, que se 

constitui como correlato do elemento sensível, distinguindo-se deste último enquanto 

unidade referencial indicada pelos múltiplos modos de doação, uma unidade que ela 

mesma não aparece.            

 Não se trata aqui de dois caracteres subsistentes separadamente, mas de elementos 

reunidos num mesmo percepto, caracterizando a extensão como algo simultaneamente 

capaz de sofrer mudança e de resistir à mudança. 

 Descartes considera que a extensão é concebida por intermédio de uma inspectio 

mentis, levada a cabo pela mente, dos seus próprios processos. Arendt caracteriza esta 

inspecto mentis – que não é mais do que a introspecção -, não como «a reflexão da 

mente do homem sobre o estado da sua alma ou corpo, mas [como] a pura preocupação 

cognitiva da consciência com o seu próprio conteúdo», uma preocupação cognitiva que 

é «a essência da cogitatio cartesiana, onde o cogito significa sempre cogito me 

cogitare»162

                                                   
161 Procuramos recuperar aqui, nos seus traços gerais, a argumentação presente na Segunda Meditação, 
nomeadamente a análise do pedaço de cera conducente à determinação da res extensa.   

. Neste contexto, apenas a introspecção é capaz de produzir certeza, uma 

vez que nada está envolvido na introspecção senão aquilo que a mente produz, através 

dos actos do homem, o produtor, o qual não pode ter diante de si outra coisa senão ele 

mesmo. 

162 «Introspection [is] not the reflection of man's mind on the state of his soul or body but the sheer 
cognitive concern of consciousness with its own content (and this is the essence of the Cartesian 
cogitatio, where cogito always means cogito me cogitare)», Arendt, Hannah, THC, p. 280. 
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 Compreende-se, deste modo, a redução cartesiana de todo o imaginar ou 

representar ao pensar. De facto, para Descartes, imaginar ou representar é contemplar a 

figura ou a imagem de um corpo163

 Poder-se-ia dizer, não obstante, que é excessivo afirmar que a imaginação é posta 

de lado na concepção do ser da extensão, tratando-se esta última da essência da 

materialidade e, portanto, da corporalidade. 

, o que corresponde ao elemento sensível de todo o 

percepto.  

 Todavia, imaginar é também uma modalidade do pensar. Portanto, este “pôr de lado 

a imaginação” não significa mais do que um pôr de lado da particularidade daquilo que 

por ela aparece e nela é representado – justamente o elemento sensível do percepto –, 

em favor daquilo que é comum a todo o percepto, de uma universalidade sempre já dada 

que se manifesta como elemento inteligível do percepto. Uma vez que é equiparado ao 

pensar, apenas o espírito pode aceder a um elemento que em bom rigor não “aparece”, 

isto é, que não é passível de representação pela imaginação. 

 Dado que a natureza da extensão é concebida pelo intelecto, tem de considerar-se 

essa natureza ou ser como sempre já intuitivamente dado na sua totalidade, isto é, dado 

clara e distintamente 164

 Pondo de lado a imaginação como via de acesso à extensão, Descartes recusa à 

dimensão sensível do percepto e ao ser que nesta se dá um papel decisivo na 

 em todo o percepto singular, independentemente da sua 

particularidade, e o acesso ao mesmo pode ocorrer, nuns casos, por via imediata – por 

via intuitiva –, e noutros casos por via mediata – ou seja, por via dedutiva ou de redução 

da diversidade dos modos de doação à plena identidade sempre intuitivamente já dada.  

                                                   
163 « Novi me existere, quaero quis sim ego ille quem novi; certissimum est hujus sic praecise sumpti 
notitiam non pendere ab iis quae existere nondum novi: non igitur ab iis ullis, quae imaginatione effingo. 
Atque hoc verbum, effingo, admonet me erroris mei: nam fingerem revera si quid me esse imaginarer, 
quia nihil aliud est imaginari quam rei corporeae figuram, seu imaginem, contemplari», («Conheço que 
existo; pergunto o que é aquele eu de quem conheço isto. É certíssimo que este conhecimento do eu, 
tomado, por precisão, desta maneira, não depende daquelas coisas que ainda não conheço se existem, 
portanto, também não daquelas que imagino. E este verbo imaginar adverte-me do meu erro: porque se eu 
imaginasse ser algo, na verdade representar-me-ia algo, uma vez que imaginar não é mais do que 
contemplar a figura ou a imagem de uma coisa corpórea.»), Descartes, Renée, Meditationes de Prima 
Philosophia, A.T., VII, 27-28. 
164 Clareza e distinção são, em Descartes, propriedades da evidência, no sentido de dar a ver, tornar 
visível, tornar claro e manifesto um objecto. A evidência é, pois, indispensável à intuição, compreendida 
como um dado imediato no acto de captação clara e distinta de algo. Consequentemente, a verdade é 
constituída por tudo aquilo que é percebido clara e distintamente por uma mente atenta. Segundo Leonel 
Ribeiro dos Santos, o único modo de lidar com a evidência é a descrição da sua fenomenologia, já que a 
doação clara e distinta, isto é, a verdade, é índice de si mesma. Por essa razão, toda a teoria da evidência 
é, para o autor, uma fenomenologia da evidenciação. Veja-se Ribeiro dos Santos, Leonel, Retórica da 
Evidência ou Descartes segundo a Ordem das Imagens, pp. 93-94.  
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determinação do ser próprio da extensão. Consequentemente, o elemento propriamente 

particular e individualizante da extensão é reduzido a nada, e com ele qualquer 

possibilidade de captar o ser das entidades particulares descobertas na percepção, 

restando apenas um elemento comum a todos os modos da extensão – o nada que resulta 

da negação –, sendo este último aquele que assume a medida do ser das coisas extensas. 

Assim, o ser próprio da extensão, a sua natureza, consiste numa resistência à mudança, 

num “não” universal – a objectividade – que corresponde à exclusão ou retirada de uma 

subjacência inalterável e sempre outra com respeito aos múltiplos modos da sua doação.  

 Portanto, a percepção, tomada na sua materialidade, constitui-se numa relação de 

tipo “A não-é b”, sendo A a essência da materialidade, b os modos da sua doação e o 

não-ser a relação-tipo operada entre ambos e que é imediatamente dada no percepto. Em 

suma, a medida da natureza ou realidade (res) da extensão enquanto um todo consiste 

numa proporção de não-ser entre o modo particular em que ela aparece e uma totalidade 

de ser sempre já dada. A natureza da extensão corresponde, pois, à reiteração desse 

“não-é” por intermédio de uma recondução da diferença manifesta nas diversas 

instâncias particulares a uma mesmidade essencial sempre já totalmente dada que é 

indicada pelas primeiras, mas que permanece para lá delas. Todo o diverso é reduzido 

ou reconduzido a uma idem-tidade essencial, redução que se traduz num não-é reiterado 

uma e outra vez como medida da presença de um todo já dado, mas que ele mesmo não 

“aparece”. 

 Para que esta negatividade característica de todas as manifestações particulares 

descubra uma contraparte positiva, conferindo alguma positividade e realidade ao ser do 

humano como referência exclusiva a si, a posição cartesiana necessita que cada um dos 

actos do pensar seja simultaneamente uma referência a um Si infinitamente bom, isto é, 

um Si cujos actos, ao contrário do não-ser característico do humano, coincidam com o 

próprio ser, a saber, Deus.  

 Concebido à maneira de Descartes, cada acto de introspecção ou consciência de si é 

um acto hipotético, sendo que isso que subjaz a cada acto como sua possível posição 

absoluta é Deus e a sua bondade.  

 Quando aborda a posição cartesiana, Kant faz assentar a sua crítica numa leitura de 

Descartes que toma a existência como um predicado ou propriedade das coisas. No 

entanto, para Descartes – pelo menos na perspectiva de Arendt -, a existência não é 
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primariamente um predicado real, uma vez que, como diz Arendt 165

 Consequentemente, a ideia de Deus tem, na argumentação cartesiana, um propósito 

meramente funcional: explicar e justificar o ser enquanto dado

, a dúvida não diz 

tanto respeito à existência de Deus – a qual é tomada como garantida e, portanto, é 

antepredicativamente dada –, mas à sua revelação e à intenção de adequação ou 

correspondência entre ser humano e mundo – espírito e extensão – que tem de estar 

sempre hipoteticamente presente em todo o acto como condição de possibilidade de 

reunião do fluxo das representações numa vida humana. Dito de outro modo, Descartes 

recorre à ideia de infinito ou de Deus para fundar o ser das entidades finitas, 

reconhecendo assim o carácter fundado e, consequentemente, antepredicativamente 

dado do ser, a saber, na própria dúvida e, como tal, na existência que ela expressa. 

166

 

. Diz Arendt: 

Apenas agora, quando parecia que o homem poderia ter sido enganado para sempre, se não 

tivesse sido pelo acidente do telescópio, os caminhos de Deus se tornaram realmente 

inescrutáveis; quanto mais o homem aprendia sobre o universo, menos ele podia 

compreender as intenções e os propósitos para os quais ele devia ter sido criado. A bondade 

do Deus das teodiceias, consequentemente, é estritamente a qualidade de um deus ex 

machina; a bondade inexplicável é, em última análise, a única coisa que salva a realidade 

na filosofia de Descartes (a coexistência de mente e extensão, res cogitans e res extensa) 

[…].167

 
 

 Com Descartes, «a teoria tornou-se hipótese e o sucesso da hipótese tornou-se 

verdade» 168

                                                   
165 «[…] the doubt does not concern the existence of a highest being, which, on the contrary, is taken for 
granted, but concerns his revelation, as given in biblical tradition, and his intentions with respect to man 
and world, or rather the adequateness of the relationship between man and world.», Arendt, Hannah, 
THC, p. 281. 

, o sucesso não sendo senão a capacidade de cada acto se confirmar ou 

166 Uma dificuldade que deriva desta posição, mas que é inteiramente diferente dela, é a de perceber se o 
recurso a uma transcendência de tipo ôntico, supramundano na imanência do mundo não introduz uma 
impossibilidade de compreender a existência a partir de si mesma. Esse é, a nosso ver, o caso, tornando-se 
impossível alcançar o modo antepredicativo de doação do ser, do qual esta é condição de possibilidade 
enquanto operadora da distinção entre ser e ente.  
167 «Only now, when it appeared as though man, if it had not been for the accident of the telescope, might 
have been deceived forever, did the ways of God really become wholly inscrutable; the more man learned 
about the universe, the less he could understand the intentions and purposes for which he should have 
been created. The goodness of the God of the theodicies, therefore, is strictly the quality of a deus ex 
machina; inexplicable goodness is ultimately the only thing that saves reality in Descartes' philosophy 
(the coexistence of mind and extension, res cogitans and res extensa) […].», Arendt, Hannah, THC, pp. 
282. 
168 «Theory became hypothesis, and the success of the hypothesis became truth.», Arendt, Hannah, THC, 
p. 278. 
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descobrir certeza e algum tipo de permanência no ultrapassar intencional dos limites da 

sua materialidade.  

 O que é decisivo no processo cartesiano da dúvida é a transformação do homem 

num hupokeimenon, num subjectum ou sujeito, tomando para si o lugar de um «ponto 

arquimediano»169

 Esta é uma característica decisiva de todo o projecto da Modernidade, apesar das 

diferenças por vezes extremas que este encerra. Num registo mais político, mas que não 

é mais do que a expressão do problema que vimos tratando nos termos próprios de 

Arendt que se tornarão mais claros na secção que se segue a este excurso, a pensadora 

afirma: 

 que subjaz e reúne sobre si, enquanto fundamentum inconcussum, os 

restantes entes, os quais nele descobrem o seu fundamento do ponto de vista da certeza 

e da verdade. Ao fazer depender os restantes entes da sua capacidade de os tornar 

presentes à sua própria mente ou espírito, o humano submete o mundo e tudo aquilo que 

nele tem lugar às condições de representabilidade do sujeito. O homem põe-se a si 

mesmo como o “espaço” de medida de todo o ente, uma espacialidade na qual todo o 

ente vem à presença e que, consequentemente, corresponde à conquista, por parte do ser 

humano, de uma posição de domínio, de império sobre o acesso e a realização do ente 

na sua totalidade.  

 
O colapso da política […] tem a sua origem no modo como os corpos políticos são 

desenvolvidos a partir da família. Na medida em que consideramos a família como mais do 

que participação, isto é, a participação activa de uma pluralidade, começamos a 

desempenhar o papel de Deus, agindo como se pudéssemos naturalmente escapar do 

princípio da diferenciação humana. Ao invés de engendrarmos um ser humano, tentamos 

criar o homem à nossa própria semelhança.170

 
   

                                                   
169 «The Cartesian solution of this perplexity was to move the Archimedean point into man himself, to 
choose as ultimate point of reference the pattern of the human mind itself, which assures itself of reality 
and certainty within a framework of mathematical formulas which are its own products.» («A solução 
cartesiana desta perplexidade foi mover o ponto arquimediano para o homem ele mesmo, para escolher 
como ponto derradeiro de referência o padrão da mente humana ela mesma, que assegura a si mesma de 
realidade e certeza no interior de um quadro de fórmulas matemáticas que são os seus próprios 
produtos.»), Arendt, Hannah, THC, p. 284. 
170 „Der Ruin der Politik nach beiden Seiten entsteht aus der Entwicklung politischer Körper aus der 
Familie. [...] Insofern man in der Familie mehr sieht als die Teilnahme an der Pluralität, beginnt man, 
Gott zu spielen, nämlich so zu tun, als ob man naturaliter aus dem Prinzip der Verschiedenheit 
herauskommen könne. Anstatt einen Menschen zu zeugen, versucht man, im Ebenbilde seiner selbst den 
Menschen zu schaffen.“, Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 10. 
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 Aquilo que é familiar é o que está próximo e que, por via da dúvida como 

instrumento de produção de ser e de certeza, é posto à distância como intenção ou 

projecto a ser realizado, mas nunca verdadeiramente questionado. No caso presente, a 

carência de ser que constitui o humano e o mundo por ele revelado é tornado real por 

uma força de assimilação capaz de unir diferenças extremas numa identidade assente na 

mesma carência de ser e de isolar, enquanto factor de mediação, cada carência de ser 

nas suas produções ou modos de manifestação, muito embora em função de um e o 

mesmo ser, um Si-mesmo vestido de Humanidade, a qual toma mais ou menos 

explicitamente o lugar de Deus. 
      

      

2.3. 3º MOVIMENTO – SER UM SI-MESMO 

 Percebe-se, pois, que Arendt considere que a filosofia moderna seja caracterizada 

por uma «preocupação exclusiva com o Si-mesmo, enquanto distinto da alma, da pessoa 

ou do homem em geral»171

 Se é verdade que compreender é o modo humano de estar vivo, e que uma 

compreensão preliminar precede e está invariavelmente na base de todo o conhecimento 

ou certeza e de toda a compreensão autêntica

.  

172

 Consequentemente, tudo aquilo que se possa dizer aqui acerca de um Ser que se dá 

a conhecer a si mesmo não se refere a outra coisa senão ao ser do humano tal como a si 

aparece e por si é compreendido. E como compreender é também um ensaio de 

compreensão de si, aqui não se fará mais do que procurar esclarecer o modo como 

Arendt interpreta a compreensão humana da vida na era moderna.  

, então a compreensão preliminar 

reflecte um modo do humano compreender a sua própria vida e de se reconciliar – ou 

não – com o mundo na sua imediatez.  

 Estar preocupado é, entre outras coisas, ocupar ou referir-se a um espaço por 

antecipação, isto é, adiantar-se a uma situação, tomando posse da mesma. Esta tomada 

de posse ou, como Arendt lhe chamará num outro contexto, conquista – o estar sempre e 

já ocupado a ser – é descoberta enquanto actividade de apropriação, uma actividade cujo 

sentido é a conservação desse ser que, indo ocupar um espaço que não é originalmente 

                                                   
171 «One of the most persistent trends in modern philosophy since Descartes and perhaps its most original 
contribution to philosophy has been an exclusive concern with the self, as distinguished from the soul or 
person or man in general […].», Arendt, Hannah, THC, p. 254. 
172 Veja-se Arendt, Hannah, «Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding)», EU, pp. 
308-310. 
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seu, se apropria dele. A afirmação daquilo que é propriamente o ser tem lugar nesse e 

por intermédio desse espaço, por um lado, como preexistindo à situação em que se 

descobre e, por outro, como referência a si mesmo como continuando a ser para lá dessa 

situação. A auto-referencialidade é aquilo que caracteriza o Si-mesmo, o ser tal como 

aparece a si mesmo, e que é suposto preexistir às condições do seu aparecimento e 

permanecer para lá delas.  

 Como já vimos, o Si-mesmo distingue-se da alma, da pessoa ou do homem em 

geral. Essa capacidade de distinção, de diferenciação, implica não só uma separação 

com respeito a todas as outras coisas, mas também uma compreensão ou um juízo com 

respeito ao conteúdo dessa diferença, ou seja, com respeito ao sentido do ser que lhe é 

próprio.  

 Uma vez que o Si-mesmo se descobre como estando sempre e já pré-ocupado com 

a sua diferença, com aquilo que lhe é próprio – daí o movimento de apropriação, de 

adequação a si, da situação em que está envolvido a cada momento –, podemos dizer 

que essa afirmação de um ser próprio se antecipa a tudo o resto, que o ser se antecipa a 

si mesmo numa dada situação.  

 Se compreendido como Si-mesmo, ser é ser distinto da situação em que sempre se 

descobre, muito embora sempre se descubra nela e, por isso, a ela não possa escapar 

senão num retorno ao seu diferenciar-se, lançando-se numa nova situação da qual se 

distingue fundamentalmente, num processo que se assemelha a um círculo vicioso.  

 O traço mais característico do Si-mesmo tal como foi concebido pela Modernidade 

e, por isso, o conteúdo mesmo da sua afirmação de ser, é a exclusividade. Esta 

insistência na exclusividade como traço distintivo está baseada numa concepção de ser 

que descobre a sua diferença não só e apenas como um ser separado, cuja unidade é 

conservada insistindo nessa separação, mas também no facto de experienciar a 

actividade de conservação de si em que sempre se descobre como uma redução ou 

recondução a si mesmo de tudo aquilo que é, privando a restante realidade de um ser 

próprio, independente.  

 O Si-mesmo dirige-se a tudo aquilo com que está ocupado a cada momento com o 

sentido de se conservar no seu próprio ser, na sua diferença absoluta. Portanto, tudo 

aquilo com que o Si-mesmo entra em relação é apenas na medida em que serve de 

instrumento para a conservação da unidade do Si-mesmo, para a sua sobrevivência. “Si-

mesmo” significa: ser exclusiva e absolutamente por mor de si próprio. Toda a situação 

em que se está envolvido é reconduzida a si, a um idem-tidade, isto é, a uma reiteração 
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de si e recondução a si de toda a realidade, tal como numa equação algébrica as relações 

entre os seus elementos constituem instâncias, posições de uma identidade que aí se dá a 

conhecer, mas que permanece a mesma para lá das operações em que está envolvida. 

Diz-nos Arendt.  

 
Quando a geometria analítica cartesiana tratou o espaço e a extensão, a res extensa da 

natureza e o mundo, de modo a que “as suas relações, por complicadas que sejam, têm 

sempre de ser expressas em fórmulas algébricas”, a matemática foi bem-sucedida na 

redução e tradução de tudo aquilo que o homem não é em padrões que são idênticos ao 

homem, estruturas mentais.173

 
                 

 Nessa medida, o ser, concebido como referência exclusiva a Si-mesmo, 

compreende-se como uma unidade indivisa que persevera num movimento de atestação, 

de prova de si mesmo cujo sentido de ser próprio é negar o ser das instâncias que 

intermedeiam essas experiências de si consigo. Aparecendo-se, o Si-mesmo nega uma 

identidade do seu ser com os modos do seu aparecer, reconduzindo estes últimos à falta 

de ser, à negatividade a partir da qual compreende o ser que lhe é próprio. Numa frase 

que ficou famosa num momento posterior da história da filosofia: ele é aquilo que não é 

e não é aquilo que é174

 Segundo Arendt, é sob esta condição de separação do ser com respeito a si mesmo, 

sob condição desta distância que se abre de si a si de um ser que se descobre naquilo 

que ele mesmo não é, que tudo aquilo cuja existência é posta em conjugação com o Si-

mesmo se torna «numa mera multidão»

. Ou seja, é uma identidade privativa, um estar a ser meramente 

negativo e separado de tudo o resto, um estar a ser que é, na sua retirada com respeito a 

tudo aquilo que experiencia, continuamente reiterado e transformado no fundamento e 

sentido de todo o real. 

175

 

, num diverso de modalidades de ser 

indiferenciadas nas quais o ser a cada momento se dispersa, se dissolve e se desvincula 

da sua qualidade distintiva e, por conseguinte, de si mesmo. Por outras palavras, toda a 

com-posição de coisas, tudo aquilo em conjunto com o qual e no qual o Si-mesmo é dito 

ser, é transformado num mero modo cujo ser se dispersará 

                                                   
173 «When Descartes' analytical geometry treated space and extension, the res extensa of nature and the 
world, so "that its relations, however complicated, must always be expressible in algebraic formulae," 
mathematics succeeded in reducing and translating all that man is not into patterns which are identical 
with human, mental structures.», Arendt, Hannah, THC, p. 266. 
174 Veja-se, por exemplo, Sartre, Jean-Paul, L’Être et le Néant, p. 32.  
175 «[…] a mere multitude […].», Arendt, Hannah, THC, p. 267. 
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[…] em padrões e configurações possuindo a mesma validade e não mais significância do 

que a curva matemática, a qual […] pode ser descoberta entre pontos lançados 

aleatoriamente sobre uma folha de papel.176

 
   

 Cada modo expressa apenas uma propriedade comum a outros modos, um ser 

comum a tantos outros nos quais o carácter distintivo, separado, se perde e deixa de 

estar presente. O ser do Si-mesmo é, assim, um ser em permanente risco de dissolução, 

e a única forma de evitar essa dissolução e de se conservar é retornando a si mesmo, à 

identidade absoluta de si consigo. Mas essa retirada para si mesmo é justamente aquilo 

que está impossibilitado de fazer, pois ele é sempre e a todo o momento preocupação 

consigo mesmo e, como tal, é à distância de si mesmo, enquanto diferente de si mesmo 

e de tudo o resto. Para Arendt, 

 
Sob condições modernas, não a destruição, mas a conservação anuncia a ruína porque a 

durabilidade mesma dos objectos conservados é o maior impedimento para o processo de 

rotatividade cujo ganho constante em velocidade é a única constância que resta onde quer 

que se tenha estabelecido. 177

 
 

 A experiência de si como falta de permanência, como incapacidade de se demorar, 

de ocupar e de habitar a ordem dos seus modos de ser – no fundo, a experiência de si 

como não-ser – descobre certeza apenas nesse contínuo movimento de expropriação, de 

negação do seu ser próprio. Isso constitui, para o Si-mesmo, a dupla experiência da 

expropriação/acumulação de riqueza, acompanhada pela alienação do mundo que com 

ela coincide.  

 Em resultado deste processo, o ser do humano deixa de ter um lugar próprio no 

mundo previamente dado, abrindo-se à possibilidade de uma nova ordem constituída a 

partir de si mesmo.  

 No entanto, em consequência da perspectiva moderna, este ser é experienciado 

como um solipsismo sem precedentes no qual o humano é abandonado a si mesmo, sem 

quaisquer garantias a respeito do seu propósito – do seu destino – senão as 

                                                   
176 «certain patterns and configurations possessing the same validity and no more significance than the 
mathematical curve, which […] can always be found between points thrown at random on a piece of 
paper. », Arendt, Hannah, THC, p. 267. 
177 «Under modern conditions, not destruction but conservation spells ruin because the very durability of 
conserved objects is the greatest impediment to the turnover process, whose constant gain in speed is the 
only constancy left wherever it has taken hold. », Arendt, Hannah, THC, p. 253. 
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temporariamente provenientes do controlo metódico da dúvida sobre os resultados da 

sua actividade produtiva.      

 

 

2.4. 4º MOVIMENTO – EXPROPRIAÇÃO/ACUMULAÇÃO DE RIQUEZA E 

ALIENAÇÃO DO MUNDO 

 A experiência da expropriação está, como vimos afirmando noutros termos, 

intimamente ligada à forma moderna de conceber e compreender esta liberdade recém-

conquistada pelo humano, este fundamento ou começo que caracteriza o seu ser e 

garante a história do seu género.  

 Arendt, em THC, aborda este tema na figura de uma discussão a respeito da 

propriedade privada, que define como uma consciência de estar privado de algo que é 

essencial e propriamente nosso, numa vida despendida exclusivamente na esfera restrita 

do domicílio 178

 A Modernidade, para Arendt, equacionou a propriedade com a riqueza, mas estas 

não são o mesmo. Com a era moderna, foi testemunhada a emergência de sociedades 

potencial e efectivamente muito ricas que são essencialmente desprovidas de 

propriedade, isto é, sociedades que acumularam um sem-número de possibilidades de 

ser, mas nas quais esse “mais próprio” que distingue um ser humano está ausente.  

. Trata-se aqui de uma experiência meramente negativa desse ser-

fundamento ou ser-liberdade que constitui o ser do humano, uma liberdade de cuja 

realidade potencial somos notificados, na esfera privada, justamente porque dela 

carecemos. 

 Originalmente – que, em Arendt, significa sempre: para os gregos –, propriedade 

significava ter um lugar numa parte particular do mundo. Ser chefe de uma das famílias 

que, em conjunto, constituem o espaço público – o mundo – era a condição para nele 

entrar.  

 Este lugar particular no mundo encontrava-se protegido pelo nomos grego, a lei ou 

síntese que indicava a fronteira de uma terra de ninguém que distinguia entre a esfera 

privada e a esfera pública, protegendo e dando abrigo aos reinos que assim separava179

                                                   
178 «[…] the consciousness of being deprived of something essential in a life spent exclusively in the 
restricted sphere of the household.», Arendt, Hannah, THC, p. 60. 

.  

179 «The law originally was identified with this boundary line, which in ancient times was still actually a 
space, a kind of no man's land between the private and the public, sheltering and protecting both realms 
while, at the same time, separating them from each other.», Arendt, Hannah, THC, p. 63. 
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 O ser próprio do humano era a sua liberdade de traçar uma distinção e de 

transcender a imanência do reino privado, ao mesmo tempo conservando-o e sendo 

senhor das suas próprias necessidades.  

 O sentido e a finalidade das necessidades privadas descobriam-se em conformidade 

com o cumprimento da propriedade que cada um elegia como sua, em conformidade 

com o ser próprio eleito por cada um para aparecer a outros no mundo. Uma tal 

propriedade permanecia privada enquanto fonte vital escondida de uma distinção 

operada entre o próprio e aqueles que este encontra no reino público como seus iguais.  

 Consequentemente, a capacidade de se distinguir das suas necessidades – 

ordenando-as de acordo com uma finalidade própria eleita, estabelecendo uma 

familiaridade de origem e princípio entre elas e convertendo-as de necessidades vitais 

em potencialidades próprias de ser –, era a condição necessária para se ser admitido no 

reino público. A isonomia significava, para Arendt, exactamente isto: não o ser igual 

sob a lei, mas o ter o mesmo direito à actividade política, se esta for compreendida 

como um igual direito de cada um aparecer a outros no seu modo mais próprio.  

 Na ordem pública que constitui o mundo cada um podia erguer-se acima das suas 

necessidades e cumprir o seu próprio ser na presença dos seus iguais, aqueles que, tal 

como ele, não eram só capazes de se distinguir, mas efectivamente cumpriam o nomos 

do seu ser e ante os quais a presença própria de cada um se anunciava, manifestava e era 

percebida.  

 Apesar de estarem impedidos, pela sua condição, de cumprir a mais elevada 

possibilidade do ser do humano, aos escravos não era negado um lugar no mundo, uma 

vez que a escravatura era, na maioria dos casos, também ela uma condição política e, 

por essa razão, estava dependente desse espaço público. Realizar a mais elevada 

possibilidade do ser do humano era prerrogativa de poucos, mas ser-se despojado de um 

lugar privado no mundo, isto é, ser-se expropriado da sua potencialidade de ser mais 

própria significava não ser humano de todo.  

 Segue-se, assim, que a riqueza privada, aqui compreendida como acumulação de 

uma multiplicidade de potencialidades de ser, não era uma condição de admissão à vida 

pública, tendo-se tornado numa de tais condições em ordem a garantir ao seu detentor 

que este não teria de se ocupar no fornecimento de meios de uso e de consumo. Isto é, 

para garantir que cada um teria à sua disposição suficientes potencialidades de ser que 

impedissem a sua degradação a uma condição que não era da sua própria eleição, 
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esvaziando-lhe o espaço para ser livre transcendendo a sua vida privada e entrando no 

mundo em comum.  

 A acumulação de riqueza não era, portanto, algo sagrado nos tempos pré-modernos, 

não podendo, por essa razão, tornar-se no ser mais próprio eleito pelo humano180

 

. Mas 

isto foi sujeito a mudança na Modernidade, nomeadamente por intermédio de um 

processo de expropriação que está ainda em obra no nosso tempo. Para os defensores 

modernos da propriedade privada esta deve ser exclusivamente compreendida como 

detenção privada de riqueza. Segundo Arendt, os seus apelos à tradição não têm razão 

de ser, pois nada nesta mesma tradição indica que a existência de um reino público 

dependa do estabelecimento apropriado da privacidade, bem como da sua protecção. 

Mais do que isso, esta posição moderna é uma contradição, pois 

[…] a enorme acumulação de riqueza ainda em curso na sociedade moderna […] nunca 

mostrou muita consideração pela propriedade privada, antes a sacrificou quando quer que 

esta entrasse em conflito com a acumulação de riqueza.181

  
                           

 Umas das principais características da sociedade moderna é a transformação do 

cuidado pela propriedade privada numa preocupação pública. Esta reviravolta teve 

como consequência imediata, para o ser do humano, a transformação do carácter 

distintivo do público – o igual direito à actividade política que era comum a todos – 

numa função do privado. Isto transformou o privado na única preocupação comum que 

resta182

  

. 

2.4.1. Alienação do Mundo 

 Tal como já referimos, o privado significa, para Arendt, uma consciência de estar 

despojado de algo essencial numa vida despendida exclusivamente no domicílio, isto é, 

na esfera privada. O privado é, no fundo, uma consciência de (ainda) não-ser. Ora, isto 

                                                   
180  Aristóteles, por exemplo, considera que a vida crematística é uma vida violenta, regida pela 
necessidade, e que o bem por ela atingido não é um bem final, mas apenas útil para outra coisa. Nesse 
sentido, a vida crematística não pode ser o modelo da vida feliz e, como tal, não pode tratar-se do ser mais 
próprio do humano. Veja-se Aristóteles, EN 1096a6-8.   
181 «[…] the enormous and still proceeding accumulation of wealth in modern society […] has never 
shown much consideration for private property but has sacrificed it whenever it came into conflict with 
the accumulation of wealth.», Arendt, Hannah, THC, p. 66. 
182 Em termos diferentes, trata-se aqui da já referida separação entre Ser e Aparecer, acompanhada pela 
dúvida a respeito da verdade e pela certeza resultante da recondução de tudo o que aparece a uma ordem 
fundada num ser que é essencialmente privado e que é o único em-comum que resta. Daremos conta desta 
transição nas linhas que se seguem.      
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significa: aquilo que fora anteriormente o ser potencial mais próprio de cada um e, nessa 

medida, o seu traço distintivo – o seu aparecimento, correspondente à ocupação de um 

lugar tangível e duradouro no mundo –, estava agora fundado exclusivamente num traço 

privativo. O ser potencial próprio de cada um foi transformado, pela Modernidade, 

numa carência de ser experienciada na intimidade da vida própria, constituindo-se numa 

miséria ontológica intimamente detida por todos e, assim, comum a todos, num sentido 

decaído. Segundo Arendt: 

 
Aquilo que os homens agora têm em comum não é o mundo, mas a estrutura das suas 

mentes, e isto eles não podem ter em comum, estritamente falando; pode apenas acontecer 

que a sua faculdade de raciocínio seja a mesma em toda a gente. 183

 
 

 Este ser privado, destituído, expropriado, toma o lugar de ser próprio de cada um, 

ao mesmo tempo que o lugar propriamente público de cada um no mundo é abandonado 

ao processo escondido do labor e da vida indiferenciada – de uma identidade alienada e 

sem realidade – que este implica.  

 O ser do humano está, pois, permanentemente em movimento, constantemente en 

oeuvre, uma e outra vez certificando-se da sua capacidade de gerar vida por intermédio 

de infindas dores de parto ou, o que é o mesmo, negando sistematicamente os produtos 

por si gerados em ordem a experienciar-se, embora de modo negativo, como 

fundamentum, como origem ou começo. Todas as coisas são, assim, compreendidas 

como produtos do labor vivo, um labor cujo único propósito é satisfazer as necessidades 

sempre cambiantes do processo vital, constituindo-se em meios para a sua contínua 

vivificação.  

 A liberdade – enquanto capacidade de fundar ou ser-começo de uma ordem de 

coisas – perde qualquer qualidade tangível que possa ter tido juntamente com a sua 

singularidade, deixando de ter um lugar no mundo. A liberdade e, com ela, o próprio ser 

do humano tornam-se assim meras funções do processo vital e das suas leis inexoráveis, 

sendo continuamente sacrificados e consumidos em ordem a preencher o vazio da 

indigência constitutiva do processo vital.  

 A transformação do ser do humano de público em privado resultou, para Arendt, na 

socialização do género humano, numa noção de “propriedade” humana que suprime a 

                                                   
183 «What men now have in common is not the world but the structure of their minds, and this they cannot 
have in common, strictly speaking; their faculty of reasoning can only happen to be the same in 
everybody.», Arendt, Hannah, THC, p. 283. 
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distinção entre uma entidade compreendida como começo singular, concreta e espácio-

temporalmente condicionada, e um ser social, colectivo e indeterminado que consome 

as suas próprias produções, pondo assim a nu a vanidade essencial de todas as suas 

dores, dos seus produtos e, em última análise, de si mesmo 184

 Em consequência desta situação de indigência, o único produto mais ou menos 

tangível dos labores do ser humano é alcançável apenas por intermédio de um 

denominador comum simbólico: o dinheiro.  

.  

 A permutabilidade do dinheiro é representativa da própria permutabilidade dos 

homens e das mulheres concretos, assim transformados em símbolos ou representações 

de um modo genericamente humano de ser que se nutre das suas próprias criações, 

privando-as de qualquer significado público e, como tal, de qualquer realidade.  

 Todo o ser humano singular é despojado de valor e significado próprios, sendo o 

sentido do seu ser atribuído em conformidade com a função por si desempenhada no 

processo laboral. Cada ser humano devém mercadoria, desprovida de valor intrínseco e 

avaliada apenas de acordo com a sua capacidade de aumentar o binómio 

produtividade/consumo característico do processo vital.  

 Todo o ser humano é alienado do seu próprio ser, tornando-se um estranho para si 

mesmo. Mais concretamente, o seu ser é transformado no estranhamento ele mesmo, 

incapacitando-o de descobrir uma casa no mundo.  

 A expropriação, a privação que atinge o ser do humano durante a Modernidade e 

até aos dias de hoje, alienando-o do mundo, está na base da acumulação de riqueza e da 

possibilidade de transformação dessa riqueza em capital. Agora uma carência de ser 

intimamente experienciada, o ser próprio do humano resultou num amontoar de 

potencialidades indiferenciadas de ser, revelando-se incapaz de originar uma nova 

propriedade em sentido estrito. 

 O ser social do humano, o sujeito genérico e colectivo da indigência do processo 

vital, adquiriu uma qualidade tangível por intermédio do estabelecimento de um 

conjunto de representações simbólicas de si mesmo.  

 No processo de satisfação das carências do seu ser, esse sujeito colectivo indigente 

fundou um território/espaço público representativo do género humano, o reino do social. 

                                                   
184  Esta liberdade e/ou fundamento negativo ou privativo faz-se sentir como uma libertação que 
acompanha a aniquilação das formas concretas, mais permanentes e determinadas de liberdade. E esta 
libertação, bem como o sentido privativo que está na sua base, é de tal forma constitutiva da nossa forma 
de lidar com o mundo e de conceber o nosso próprio ser que está na base da sociedade de consumo tal 
como a conhecemos actualmente, bem como da sua estrutura económico-política, o capitalismo.  



112 
 

Segundo Arendt, «as teorias orgânicas do nacionalismo […] assentam todas numa 

identificação da nação e das relações entre os seus membros com a família e as relações 

familiares»185

 Conceber o espaço público, o ser-em-comum, à imagem desta força de assimilação 

e, portanto, de aniquilação de diferenças em favor de um fundamento ou origem 

identitária, é concebê-lo à imagem de uma comunidade naturalizada – supostamente 

regida, diz Arendt, pelo «“sangue e o solo”»

. O ser humano socializado – a sociedade – substituiu a familiaridade e a 

sua privacidade por um espaço público sui generis, fundado e constituído à imagem da 

privação, um espaço cujas relações entre membros são regidas por uma versão 

politizada do princípio de parentesco – a força de assimilação referida no final do 2º 

movimento deste excurso.  

186

 Aquilo com que nos deparamos aqui não é com a liberdade própria do ser do 

humano, mas com uma natureza em acto, a fazer-se ser nas costas do ser humano. A 

qualidade fundante da capacidade de diferenciação do ser do humano, da sua liberdade, 

é assim confiscada ou apreendida, através da assimilação, por uma unidade identitária 

que lhe serve de pressuposto inquestionado.  

 – que se aproxima progressivamente de 

um ideal naturalmente dado.  

 Recorrendo ao modelo do conceito monoteísta de Deus e do homem como criado à 

sua semelhança, Arendt afirma: 

 
Nessa base pode, é claro, haver apenas o homem, ao passo que os homens se tornam numa 

mais ou menos bem-sucedida repetição do mesmo. O homem, criado à semelhança da 

solidão de Deus, jaz na base do “estado de natureza” hobbesiano como uma “guerra de 

todos contra todos”. É a guerra de rebelião de cada um contra todos os outros, que são 

odiados porque existem sem sentido – sem sentido para o homem criado à imagem da 

unicidade de Deus.187

 
                  

 A incapacidade de compreender de que modo pode uma multiplicidade de seres 

humanos existir, cada um com carências próprias e comprometido na sua máxima 

                                                   
185  «The organic theories of nationalism […] all rest on an identification of the nation and the 
relationships between its members with the family and family relationships.», Arendt, Hannah, THC, p. 
256. 
186 «[…]“blood and soil”[…].», Arendt, Hannah, THC, p. 256. 
187 „Von dorther kann es allerdings nur den Menschen geben, die Menschen werden zu einer mehr oder 
minder geglückten Wiederholung des Selben. Der im Ebenbild der Einsamkeit Gottes erschaffene 
Mensch liegt dem Hobbesschen »state of nature as a war of all against all« zugrunde. Es ist der Krieg der 
Rebellion eines jeden gegen alle andern, die gehaßt werden, weil sie sinnlos existieren – sinnlos für den 
im Ebenbilde der Einsamkeit Gottes erschaffenen Menschen.“, Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 11. 
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satisfação, cada um deles a encarnação do Homem, torna um espaço de coexistência 

impossível, pelo que cada um se coloca fora da relação com qualquer outro, negando 

sentido próprio à sua existência, uma vez que esta, neste quadro, não pode ser senão 

absurda.  

 A solução encontrada para o carácter antitético do ser-em-comum, da política 

concebida à imagem da família, foi a sua transformação na História, num projecto de 

progressiva realização no qual os seres humanos não são já os protagonistas, sendo 

substituídos por uma mega-entidade cuja realização se impõe enquanto finalidade 

última de todo o ser-em-comum socialmente concebido: a humanidade.  

 De acordo com este modelo, toda e qualquer existência singular – todo e qualquer 

existente, portanto – descobre a sua justificação na realização da ideia de humanidade, 

deixando de ser auto kath’ hauto, para si e por si mesma, e transformando-se num meio 

para a realização progressiva de um fim que a transcende e que, tomando o lugar de sua 

origem e fundamento, confere sentido ao seu ser.  

 A realização progressiva da humanidade, compreendida como um ser-em-comum 

socializado, isto é, concebido como uma carência de ser próprio, assume, pois, um 

carácter dialéctico que se serve dos seres humanos concretos e dos sentidos singulares 

da sua existência ora como teses, ora como antíteses, meros sacrifícios oferecidos ao 

altar de um suposto progresso da Humanidade, seja na História, seja numa Natureza 

concebida à imagem do desenvolvimento histórico. 
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3 

CRISE DO ESTADO-NAÇÃO COMO CRISE 

EXISTENCIAL: A SOMBRA RENOVADA DO 

IMPERIALISMO 

 
„Der imperialistische Krieg ist in seinen grauenhaftesten Zügen 

bestimmt durch die Diskrepanz zwischen gewaltigen 

ProduktionsmitteIn und ihrer unzulänglichen Verwertung im 

Produktionsprozeß (mit andern Worten durch die Arbeitslosigkeit 

und den Mangel an Absatzmärkten). Er ist ein Sklavenaufstand der 

Technik, die am »Menschenmaterial« die Ansprüche eintreibt, 

denen sich die Gesellschaft entzogen hat. Anstelle von 

Kraftwerken setzt sie die Menschenkraft – in Gestalt von Armeen – 

ins Land. Anstelle des Luftverkehrs setzt sie den Verkehr von 

Geschossen und im Gaskriege hat sie ein Mittel, die Aura auf neue 

Art abzuschaffen.“ 

Walter Benjamin188

 
 

  

3.1. NÓS, (AINDA) MODERNOS? 

 O presente capítulo começou com a noção de que o nosso tempo é um tempo 

crítico, o tempo de uma crise que assume contornos ôntico-ontológicos na superfluidade 

em que o ser do humano se descobre. O seu objectivo nunca foi pensar acerca de algo, 

mas pensar algo de tal modo que, nesse processo mais prático e experimental do que 

                                                   
188 «Os traços horríveis da guerra imperialista são atribuíveis à discrepância entre os tremendos meios de 
produção e a sua utilização inadequada no processo de produção – por outras palavras, ao desemprego e à 
falta de mercados. A guerra imperialista é uma rebelião da tecnologia que recolhe, na forma de “material 
humano”, as exigências às quais a sociedade tem negado o seu material natural. Ao invés de rios, a 
sociedade dirige um fluxo humano para um leito de trincheiras; ao invés de lançar sementes de aviões, 
lança bombas incendiárias sobre cidades; e a aura é abolida de um novo modo através da guerra com 
gás.». (A tradução é nossa, com o auxílio da versão em lingua inglesa editada por Arendt: «The horrible 
features of imperialistic warfare are attributable to the discrepancy between the tremendous means of 
production and their inadequate utilization in the process of production – in other words, to 
unemployment and the lack of markets. Imperialistic war is a rebellion of technology which collects, in 
the form of "human material," the claims to which society has denied its natural material. Instead of 
draining rivers, society directs a human stream into a bed of trenches; instead of dropping seeds from 
airplanes, it drops incendiary bombs over cities; and through gas warfare the aura is abolished in a new 
way.», Benjamin, Walter, Illuminations, p. 242), Benjamin, Walter, „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit“, Gesammelte Schriften, Band I – 2, pp. 468-469. 
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teórico, a interpretação e o diálogo com as doutrinas trouxesse à luz um conjunto de 

problemas de relevância imediata, sem com isso pretender descobrir as suas fundações 

últimas.  

 É isso que tentamos fazer com respeito a esta crise existencial com o auxílio de 

Arendt, acompanhando-a num esforço de libertação do ser do humano das garras da 

naturalização em que se encontra e à qual está submetido num processo de absoluta 

subjectivação que consideramos ser ainda, de certa maneira, aquele em que nos 

encontramos.  

 A resposta moderna à dúvida hiperbólica foi, em dada medida, uma reformulação 

da resposta pré-moderna, transformando a antiga auto-evidenciação do ser na auto-

evidenciação do não-ser ou do negativo, num processo que culmina numa perda de 

realidade própria por parte dos seres humanos concretos quando confrontados com a 

necessidade/carência de ser que rege os processos histórico-naturais.  

 Efectivamente, se há coisa que marcou o início e, em sentido arendtiano, o fim da 

Modernidade – com os seus processos de expropriação, acumulação de riqueza e 

alienação, traduzidos num labor contínuo de consumação de Si-mesmo – foi a 

descoberta de que a única realidade de interesse para o humano é a sua existência, 

despida de quaisquer qualidades. 

 A questão que se coloca, então, é:  

 

 O que faz com que algo que é despido de qualidades, quando tomado em si mesmo 

e a partir de si mesmo, e infundado em função da sua factualidade – como é, para 

Arendt, o caso do ser do humano – seja reconhecível qua isto, aquilo, ou aqueloutro? 

   

 Para melhor perceber a questão, façamos um pequeno desvio por Montesquieu. No 

Livro III de O Espirito das Leis, Montesquieu traça a seguinte distinção:  

 
Há essa diferença entre a natureza do governo e o seu princípio: a sua natureza é o que o faz 

ser tal; e o seu princípio, aquilo que o faz agir. Um é a sua estrutura particular, e o outro, as 

paixões humanas que o fazem mover.189

 
  

                                                   
189 «Il y a cette différence entre la nature du gouvernement et son principe, que sa nature est ce qui le fait 
être tel; et son principe, ce qui le fait agir. L'une est sa structure particulière, et l'autre les passions 
humaines qui le font mouvoir.», Montesquieu, L’Ésprit des Lois, Livre III, Chapitre Premier, p. 536.  
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 A natureza ou essência do governo é, para Montesquieu, incapaz de acção ou 

movimento, sendo, portanto, imutável. Estes conceitos – “natureza”, “essência” – estão, 

para Arendt, marcados por um certo platonismo, significando permanência. A 

permanência consistia, em Platão, numa legalidade ou legitimidade que, por si mesma, 

poderia impedir qualquer perversão do governo. Se bem constituída, a estrutura de 

legalidade seria de tal modo que nenhuma mudança seria possível.  

 A posição de Montesquieu a este respeito difere da posição de Platão e nela reside o 

núcleo da sua distinção entre natureza e princípio de governo: as leis no seu conjunto – 

a estrutura de legalidade – podem apenas estabelecer um limite às acções, e não tornar-

se no seu princípio de movimento.  

 Aquilo que distingue as leis de uma sociedade livre é o facto de não dizerem ao 

cidadão o que deve fazer, mas tão-só o que não deve fazer. As leis de uma sociedade 

livre assumem, por assim dizer, uma função meramente negativa no que ao 

comportamento diz respeito, abrindo um espaço aos cidadãos para a liberdade, no 

interior do qual podem determinar a sua própria existência.  

 A lei ou estrutura de legalidade traça as condições de possibilidade da existência, é 

o “Não” que abre um espaço entre aquilo que ainda não-é (passado) e aquilo que não-é 

mais (futuro); cabe a cada humano determinar o significado desse espaço de liberdade. 

Segundo Arendt:  

 
[…] Montesquieu […] viu que tem de haver mais nos governos do que lei e poder de 

explicar as acções efectivas e constantes dos cidadãos vivendo no interior das muralhas da 

lei, bem como as performances dos corpos políticos eles mesmos, cujo “espírito” tão 

obviamente difere de uns para outros.190

 
    

 O segundo elemento a que Montesquieu se refere é o “princípio de acção”, uma 

atitude ou convicção fundamental partilhada por um grupo de pessoas. Aos três 

princípios avançados por Montesquieu – honra nas monarquias, virtude nas repúblicas e 

medo sob tirania –, Arendt acrescenta a fama homérica, a liberdade ateniense, a justiça e 

a igualdade, compreendida como a crença no valor inato do humano191

                                                   
190 «[…] Montesquieu […] saw that there must be more to governments than law and power to explain the 
actual and constant actions of the citizens living within walls of law, as well as the performances of 
bodies politic themselves, whose “spirit” so obviously differs from one to another.», Arendt, Hannah, 
«Montesquieu’s Revision of Tradition», TPP, pp. 64-65. 

.  

191 Veja-se Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 127. 
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 Tentando determinar o que seja este “princípio”, Arendt diz: «A extraordinária 

significância destes princípios é não só que eles primeiro movam os seres humanos a 

agir, mas que eles sejam também a fonte de constante sustento para as suas acções»192, 

aproveitando para esclarecer que «aquilo que foi um princípio de acção num período 

pode, num outro, tornar-se uma meta pela qual a acção se orienta, ou mesmo um fim 

que esta demanda»193

 Esta espécie de definição não é mais do que uma reformulação do sentido que 

arkhê tinha na Grécia Antiga, a saber: não só ser o primeiro numa ordem de coisas, de 

ser um começo, mas no sentido de uma intencionalidade que reenvia para si mesma e à 

qual se retorna em cada começo, assim dirigindo o desenvolvimento de algo. Não é um 

simples começo logo suprimido no acontecimento que se segue na ordem temporal, mas 

uma recorrência, não cessando de começar e de dirigir aquilo de que é começo. 

. 

 Chamemos “Quê” à natureza e “Como” ao princípio, compreendido como o modo 

pelo qual essa natureza, estrutura ou constituição é existencialmente intendida e 

descoberta numa recorrência ou auto-referencialidade fáctica. Esta auto-referencialidade 

fáctica não é mais do que o ser do humano.  

 Na sua tese de doutoramento, Arendt afirma: 

 
O facto de ser criado tem a estrutura de fieri, de ter vindo a ser, e assim tem a estrutura da 

transiência enquanto tal. Toda a criatura vem do “ainda não” e dirige-se para o “não mais”. 

Se o homem, vindo do “ainda não”, arriscasse na procura do seu próprio ser, ele faria da 

pergunta acerca do “diante” uma expressão do referir-se de volta à sua própria fonte na base 

desta relação pré-existente […]. Dirigindo-se para o “não mais”, a vida corre o seu curso no 

mundo. […] A negação “ainda não” denota a origem da vida e a “não mais” denota a morte. 

Apesar da sua negatividade aparentemente similar, as negações passadas e futuras não são o 

mesmo. Pois uma vez que a criatura é feita a partir do nada, o limite final do passado é 

efectivamente o não-ser. Contudo, é precisamente neste limite final do passado que a 

criatura encontra o seu ser próprio porque foi chamada ao ser. Assim, não vem exactamente 

a partir do nada, mas a partir do Ser Supremo no seu atributo enquanto Primeiro 

Princípio.194

                                                   
192 „Von der auβerordentlichen Bedeutung dieser Prinzipien, welche die Menschen zum Handeln allererst 
bewegen und aus deren Usprung sich ihr Handeln dauernd nährt [...]“, Arendt, Hannah, Was ist Politik?, 
p. 127. 

      

193 „[...] was für ein Zeitalter Prinzip des Handelns war, kann für ein anderes zum Ziel werden, an dem es 
sich orientiert, oder auch zum Zweck, den es erfolgt.“, Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 128. 
194  „Das creatum esse hat die Struktur des fieri, des Gewordensein, und damit die Struktur der 
Vergänglichkeit überhaupt. Jedes Kreatürliche kommt aus dem Noch-nicht und eilt zu dem Nicht-mehr. 
Entsprechend dem kommen aus dem Noch-nicht macht es, sofern es sich überhaupt auf die Suche nach 
dem eigenen Sein begibt, in der Frage nach dem ante den Rückbezug auf den eigenen Ursprung für sich 
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Este se quaerere, existir como questionamento de si ou «demanda por si mesmo, a 

sua possível descoberta de si mesmo»195

 

, assenta no 

facto de ser criado [e, por isso ser] “posterior” [später, diz Arendt] ao seu próprio ser. 

Como questão de princípio, o ser próprio é “prévio” (ante) à sua criação. É a partir deste ser 

“prévio” (ante) que a criatura é o que ela é, e ela busca-se a si mesma buscando este 

“diante” (ante).196

 
 

 Neste jogo de palavras, Arendt assinala o significado ambíguo da palavra latina 

“ante” e, mais relevante, da experiência que nela se descobre. “Ante” ora indica o que 

está antes – o passado ou a origem dada como um Quê que se projecta no futuro –, ora o 

que está adiante e, como tal, se retrojecta no passado – o futuro, também ele dado como 

um Quê. O ser do humano é, então, o espaço que se distende entre uma origem passada 

que é objecto de interrogação pelo simples facto de o humano ser e um futuro no qual 

essa origem se projecta como resposta plenamente constituída, retornando a si mesma – 

o humano é essa interrogação, essa abertura questionante da sua própria natureza ou 

Quê, que imediatamente se descobre num Como. 

 O ser do humano é, pois, esse algo que transcorre na distensão ou intervalo aberto 

entre um passado que antecipa e se projecta num futuro que, por seu lado, reenvia à sua 

origem, isto é, ao passado. A existência assume, por essa razão, uma ambiguidade dada, 

de modo auto-evidente, numa facticidade, sendo sempre dada num qua, coalescência de, 

por um lado, substantivo, natureza ou constituição e, por outro, verbo ou modo de a 

                                                                                                                                                     
auf Grund dieses vorgegebenen Bezugs ausdrücklich [...]. Das Leben vom Noch-nicht zum Nicht-mehr 
verläuft in der Welt. [...] Zwar fragen beide Fragen nach dem Nicht des Lebens (nondum – iam non), aber 
das Nicht ist ein qualitativ verschiedenes: das Nicht des Noch-nicht bezeichnet den Ursprung und das 
Nicht des Nicht-mehr den Tod. Das Nicht der Vergangenheit und das Nicht der Zukunft sind trotz der 
scheinbar selbigen Negativität keineswegs identisch. Die äuβerste Grenze der Vergangenheit ist zwar für 
die creatura das non esse, sofern sie ex nihilo facta est, aber sie stöβt in ihr gerade auf das ihr zugehörige 
Sein, sofern sie ja ins Sein gerufen ist, also nicht nur nicht völlig aus dem nihil, sondern aus dem summe 
esse qua principum stammt.“, Arendt, Liebesbegriff, pp. 46-47. É certo que este texto de Arendt tem 
como base a obra e o pensamento de Agostinho e como objectivo a sua interpretação, não podendo assim 
escapar completamente à dimensão teológica subjacente à obra do Bispo de Hipona. Não obstante, a 
estrutura relacional que nele é apresentada constitui um excelente esboço não só da abordagem 
“politizada” ou secularizada de Arendt às mesmas questões, mas também do seu desenvolvimento 
filosófico das mesmas.  
195 „[...] se quaerere und mögliche se invenire [...].“, Arendt, Liebesbegriff, p. 44. 
196 „[...] auf dieser Tatsache, als creatum später zu sein als das eigene Sein. Das eigene Sein ist prinzipiell 
ante, von ihm her ist das Seiende was es ist, und es sucht sich in der Suche nach diesem ante.“, Arendt, 
Liebesbegriff, p. 44.  
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indicar ou conferir significado, verbo esse que tem sempre uma dimensão temporal e é, 

com tal, transitório.  

 Consequentemente, a indagação pelo primeiro princípio, pelo fundamento, assume 

contornos ôntico-ontológicos, denunciados pela equivocidade presente na reunião entre 

substantivo e verbal – e, portanto, modal –, os quais se declinam reunidos num ente cujo 

carácter distintivo é colocar a questão acerca do significado do seu próprio ser – 

abrindo-se ao futuro –, muito embora esteja já a ser e, como tal, possua à partida uma 

compreensão, ainda que infundada, do que ser para si significa – reenviando a uma 

origem no passado.  

 A questão que se coloca é, portanto, uma versão da questão kantiana na KrV. Diz 

Kant:  

 
Quando os jurisconsultos falam de direitos e usurpações, distinguem num litígio a questão 

de direito (quid juris) da questão do facto (quid facti) e, ao exigir provas de ambas, dão o 

nome de dedução à primeira, que deverá demonstrar o direito ou a legitimidade da 

pretensão. Servimo-nos de uma porção de conceitos empíricos sem que ninguém os 

conteste, e mesmo sem dedução julgamo-nos autorizados a conferir-lhes um sentido e uma 

significação imaginada, porque temos sempre à mão a experiência para demonstrar a sua 

realidade objectiva. 197

 
      

 Confrontado no seu próprio ser com um facto – existencialmente dado na 

processualidade de um Como – que o coloca na posse de um conceito – um Quê –, o 

humano tem de colocar a quaestio juris e indagar em si mesmo pelo direito de o possuir 

e usar. Esta indagação é um exame do seu próprio ser, o qual é, em si mesmo, um 

enigma: 

 
Se me perguntassem qual é a solução do enigma, eu responderia: Nos termos deste curso, 

simplesmente a unidade que é o homem: é humano agir e querer agir; é humano pensar e 

querer pensar. Onde quer que não os tenham combinados no homem vivo, embora sejam, 

                                                   
197  „Die Rechtslehrer, wenn sie von Befugnissen und Anmaßungen reden, unterscheiden in einem 
Rechtshandel die Frage über das, was Rechtens ist (quid iuris), von der, die die Thatsache angeht (quid 
facti), und indem sie von beiden Beweis fordern, so nennen sie den erstern, der die Befugniß oder auch 
den Rechtsanspruch darthun soll, die Deduction. Wir bedienen uns einer Menge empirischer Begriffe 
ohne jemandes Widerrede und halten uns auch ohne Deduction berechtigt, ihnen einen Sinn und 
eingebildete Bedeutung zuzueignen, weil wir jederzeit die Erfahrung bei der Hand haben, ihre objective 
Realität zu beweisen.“, Kant, Immanuel, KrV, AA IV, A84. 
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num certo sentido, opostos, têm ou a acção impensada ou o pensamento impotente. É 

sempre a vida que oferece as soluções. O que fizemos aqui foi o mero examinar. 198

 
      

 O ponto fulcral é a distinção ela mesma, pois só ela permite a subsistência dos seus 

elementos. Se o ponto de partida é a própria distinção, isto é, o carácter equívoco ou 

ambíguo desta existência dada num trânsito entre passado e futuro, então o ponto de 

partida – e de chegada, diga-se – de qualquer indagação é o humano singular. Para 

Arendt, a vida humana coincide com esta compreensão, uma estrutura de reenvio entre 

o passado e o futuro que descobre um espaço de permanência para o humano, um êthos 

ou espaço de habitação. 

 A resposta moderna a esta questão, uma resposta que é nos elementos fundamentais 

ainda a nossa, deixa por questionar o Quê, assumindo-o como algo familiar enquanto 

Como, reconduzindo a distinção a uma identidade “naturalmente” dada. Isso mesmo 

está plasmado no primeiro considerando do Preâmbulo da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, no qual se declara: 

 
[…] que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e 

dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da 

paz no mundo […]. 199

 
 

 Esta formulação, assente na concepção da humanidade à imagem da família200

 

 e 

dos direitos como inalienáveis, parece estar em contradição directa não só com o 

processo de alienação do mundo que, segundo Arendt, caracteriza a Modernidade, mas 

também com a condição das pessoas sem-estado e com a condição dos refugiados, 

pessoas cuja existência assumiu, de facto, o carácter de superfluidade e de despojamento 

de qualidades que referimos acima. Arendt afirma, a este respeito, o seguinte: 

Os Direitos do Homem, supostamente inalienáveis, provaram ser não-executórios – mesmo 

em países cujas constituições foram neles baseadas – onde quer que aparecessem pessoas 

que não fossem mais cidadãs de um estado soberano. A este facto, suficientemente 

perturbante em si mesmo, temos de juntar a confusão criada pelas múltiplas tentativas 
                                                   
198 «If you ask what is the solution of the riddle, I’d answer: In the terms of this course simply the unity 
that is man: It is human to act and to want to act; it is human to think and to want to think. Wherever you 
don’t have them combined, though they are in a sense opposites, in the living man, you have either 
thoughtless action or impotent thought. It is always life that offers the solutions. What we did here was 
mere examining.», Arendt, Hannah, «Philosophy and Politics: What is Political Philosophy?»,. 
199 Organização das Nações Unidas, Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
200 Ver secção acerca do projecto cartesiano e da dúvida. 
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recentes de forjar uma nova carta de direitos humanos, as quais demonstraram que ninguém 

parece ser capaz de definir com qualquer segurança o que são realmente estes direitos 

humanos gerais, enquanto distintos dos direitos dos cidadãos. 201

 
 

 Mais do que uma crítica a uma qualquer declaração dos Direitos do Homem, a 

crítica de Arendt é dirigida à própria concepção de direito que as funda e à efectividade 

do vínculo que as atravessa.  

 Nesse sentido, parece ser tão pertinente para o seu tempo como para o nosso202

 Apesar das boas intenções, a ineficácia da Organização das Nações Unidas na 

aplicação da sua lei fundamental é objecto de desdém por parte de cumpridores e 

incumpridores. Estes, em caso de conflito, sobrepõem sistematicamente os interesses 

dos seus próprios estados aos supostos interesses da comunidade internacional e aos 

direitos humanos daqueles que esta última tem como finalidade proteger.    

, 

sobretudo se considerarmos que, no final de 2013, as Nações Unidas contabilizavam 

mais de 10 milhões de refugiados e outras tantas pessoas sem-estado em todo o mundo, 

incontáveis violações dos direitos humanos levadas a cabo inclusivamente por países 

que se afirmam republicanos e democráticos, e isto para um período que ainda não tinha 

conhecido o alastramento do conflito na Síria para o Iraque e regiões limítrofes, bem 

como a guerra civil na Ucrânia e os surtos de Ébola em África.  

 Temos assistido, paralelamente, a uma profunda reconfiguração da ordem mundial.  

 Esta reconfiguração teve início em 1991 com o colapso da União Soviética, não só 

com a sua fragmentação numa pletora de estados-nação, mas também, e de forma mais 

significativa, com o abandono da sua influência sobre praticamente metade dos 

territórios mundiais.  

                                                   
201 «The Rights of Man, supposedly inalienable, proved to be unenforceable – even in countries whose 
constitutions were based upon them – whenever people appeared who were no longer citizens of any 
sovereign state. To this fact, disturbing enough in itself, one must add the confusion created by the many 
recent attempts to frame a new bill of human rights, which have demonstrated that no one seems able to 
define with any assurance what these general human rights, as distinguished from the rights of citizens, 
really are. Although everyone seems to agree that the plight of these people consists precisely on their 
loss of the Rights of Man, no one seems to know which rights they lost when they lost these human 
rights.», Arendt, Hannah, OT, p. 293. 
202 De acordo com William Batkay, as análises de Arendt mostram que a resposta desadequada dos países 
europeus aos refugiados e às pessoas sem estado é uma manifestação da crise de um modelo de estados-
nação com base em etnicidades. Tendo como referência a guerra civil na Bósnia-Herzegovina. Batkay 
afirma que o sistema de estados europeu ainda está vinculado a este modelo desacreditado, uma 
conclusão que pode ser confirmada pela actual ineficácia na actuação dos estados europeus e não só no 
que respeita às crises de direitos um pouco por todo o mundo. Veja-se Batkay, William, «Judaism’s 
Challenge to the Ideia of the Nation State: A Reappraisal of Hannah Arendt», p. 749. 
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 Estes territórios, seja pela sua posição geoestratégica, seja pelos seus recursos 

naturais, estão disponíveis para serem tomados pelos mais diversos interesses, muito 

particularmente depois de uma crise financeira que colocou a economia de quase todos 

os países sob o fantasma da dívida e sob pressão orçamental, promovendo o ponto de 

vista económico-financeiro à posição de mundivisão preeminente e absolutamente 

abrangente.  

 De forma pouco surpreendente, esta situação fez emergir, como uma espécie de 

efeito colateral, um sentido renovado de “nacionalismo” identitário, resultando na 

ressurgência de uma atitude para consigo mesmo e para com os outros, especialmente 

em relação aos direitos políticos dos mais frágeis e em situação crítica, que parece 

imitar atitudes passadas, atitudes talvez mais familiares àquelas das potências coloniais 

e imperialistas de finais do séc. XIX, início do séc. XX.  

 Apesar da importância que uma análise estritamente política do actual momento da 

vida do mundo certamente tem, estamos aqui interessados nos pressupostos ôntico-

ontológicos que o estruturam existencialmente.  

 Arendt diz que os «preconceitos»203 têm a «função socialmente reconhecida de nos 

proteger contra a reivindicação da nossa atenção que os factos e os acontecimentos que 

constituem a realidade fazem em virtude da sua existência» 204

1. Uma antecipação da realidade não só disso ante o qual nos comportamos – a lida 

da casa e o vizinho da frente, mas também a política, o direito, as relações laborais, e 

todo o tipo de relação em que estejamos envolvidos; 

, operando uma 

padronização da conduta e da expressão que se manifesta na quotidianidade do 

comportamento. Cada um dos nossos comportamentos corresponde, pois, a uma atitude 

– Stellung – que tem uma dimensão dual, sendo simultaneamente: 

2. E uma antecipação da nossa própria realidade, uma vez que nos comportamos 

também relativamente a nós próprios – trata-se também de um tipo de relação, mesmo 

que diferente das restantes. 

 O comportamento de acordo com padrões pré-estabelecidos torna possível uma 

continuidade de cariz identitário. Esta continuidade toma a forma de uma familiaridade 

ou, o que é o mesmo, de um ser-na-proximidade-de – no sentido da expressão alemã 

                                                   
203 „Vorurteilen [...].“, Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 17.  
204 «Clichés, stock phrases, adherence to conventional, standardized codes of expression and conduct have 
the socially recognized function of protecting us against reality, that is, against the claim on our thinking 
attention that all events and facts make by virtue of their existence.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, 
p. 4. 
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sein-bei – que ele mesmo permanece anónimo, indistinto, reconduzindo toda a conduta 

à mera repetição ou reiteração de um “sou” capaz de subsistir sem que o seu sentido seja 

questionado.            

 Se considerarmos a crise financeira que teve início em 2008 e cujo fim não está 

ainda à vista, a comoção que causou e a subsequente (falta de) resposta política 

(significativa), podemos ver este instinto anónimo em obra.  

 De facto, não demorou muito para que os sistemas – político, financeiro, legal e 

social – conduzissem este acontecimento crítico a precedentes, reduzindo-o à 

insignificância e retomando práticas antigas sem que sejam notadas diferenças, com 

uma única excepção: tais práticas estão agora completamente livres da regulação 

proveniente de um sistema político que falhou na afirmação da sua independência e 

autonomia com respeito às imposições dos mercados e dos interesses especiais dos 

especuladores.  

 Um tal sistema político foi condenado, pela sua própria inacção, à descrença e ao 

descrédito; os seus cidadãos – sistematicamente expostos à naturalização de um espaço 

público que depositou nos mercados e no discurso técnico/tecnológico de inspiração 

moderna a função de validação identitária anteriormente desempenhada pelos estados-

nação – foram reduzidos à condição de meras funções de perpetuação do sistema 

financeiro, impotentes contra a força “natural” da mercantilização da dívida, a qual se 

tornou expressão corrente para a miséria ontológica que atingiu o ser do humano desde 

a Modernidade.  

 Em consequência, o risco de desagregação da comunidade que paira sobre os seus 

próprios cidadãos, evidente no extremismo que se apoderou dos debates públicos nas 

democracias ocidentais, é um reflexo da perda de autoridade que o sistema político 

sofreu.  

 O processo de compreensão do mundo é também um processo de compreensão de 

si, de compreensão do seu próprio carácter. Este processo de compreensão exige que 

olhemos para o mundo como se estivéssemos a julgar o carácter de uma pessoa, como 

se esta estivesse morta205

                                                   
205 Veja-se Arendt, Hannah, «Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding)», EU, p. 
309. 

. Isto significa que a nossa compreensão do passado – do 

mundo como se estivesse morto – não equivale a descobrir soluções directamente 

aplicáveis às dificuldades dos vivos, os quais, por definição, estão em constante 

movimento e mudança. Compreender o passado é compreender os preconceitos que, 
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projectando-se como antecipações do real, determinam a nossa relação com o futuro e, 

claro está, com o presente.  

 Este é o significado da leitura de Agamben da presente crise como uma crise de 

relacionamento com o passado, uma leitura que podemos encontrar já em Arendt.  

 Compreender o passado capacita-nos não só a saber aquilo contra o qual lutamos, 

mas também a compreender aquilo pelo qual lutamos, tornando-o significativo e 

preparando-o com uma «nova inventividade da mente e do coração humanos que talvez 

venha a jogo livre apenas após a batalha estar ganha»206

 A análise do Imperialismo levada a cabo por Arendt torna-se significativa para a 

compreensão da nossa actual crise não só porque descreve a crise do estado-nação do 

ponto de vista de uma experiência existencial básica, mas também porque nos fornece 

uma compreensão das estruturas que a constituem num modo de ser, um modo de ser 

que é, em muitos aspectos, ainda o nosso e que, por isso, assume ainda uma certa 

relevância para a compreensão que temos de nós próprios e do nosso mundo.  

.  

 Embora o contexto e as referências das reflexões de Arendt não sejam exactamente 

os mesmos que os nossos, estamos interessados em isolar e compreender algumas 

estruturas básicas ou elementos que podem ser pensados como comuns a toda a 

existência concebida de uma perspectiva imperialista como aquela que parece estar a 

ressurgir por estes dias. Os pressupostos político-existenciais ressurgentes na estrutura 

da presente crise, modos relacionais concretos de existências autónomas e contingentes, 

determinam o seu êthos predominante, cristalizado, nos termos arendtianos, em noções 

como “pré-eminência económica”, “estado-nação”, “capitalismo”, “dívida”, 

“expansão”, “imperialismo”, “direito” e “arrogância”.  

 Deve ser sublinhado que o nosso interesse, nesta secção, não é tecer considerações 

políticas no sentido da ciência política ou das relações internacionais. Tais 

considerações terão de permanecer implícitas ou de ser retomadas num outro contexto. 

O nosso interesse é determinar de que modo se constitui politicamente o existente ou 

“sujeito” político dessas situações de um ponto de vista fenomenológico-existencial, 

bem como mostrar os limites dessa constituição, limites que, se não forem superados, se 

manifestam através de sucessivas crises. 

   

                                                   
206 «[…] a new resourcefulness of the human mind and heat which perhaps will come into free play only 
after the battle is won», Arendt, Hannah, «Understanding and Politics (The Difficulties of 
Understanding)», em EU,, p. 310. 
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3.2.  ÊTHOS IMPERIALISTA E CRISE DO SUJEITO POLÍTICO: QUEM É A 

EXISTÊNCIA?   

 

3.2.1. Estado-Nação: Diferença, Identidade e Esquecimento 

 Se lermos Renan com alguma liberdade interpretativa, uma nação é uma estrutura 

hierárquica que tem o esquecimento como factor essencial da sua constituição ou 

estrutura interna 207

 Num certo sentido, pode mesmo dizer-se que uma nação assenta num ser-em-

comum cuja comunalidade é constituída, justamente, pelo esquecimento – o 

esquecimento, por parte dos seus cidadãos, da cisão ou ruptura com o passado que está 

na sua origem.  

. Aquilo que é esquecido é a violência pela qual nasce a unidade ou 

identidade nacional, os actos de ruptura com o passado que estão na sua origem 

enquanto formação política e, portanto, a sua origem contingente e factual.  

 O que caracteriza qualquer nação é o esquecimento da factualidade do momento da 

sua fundação e, como tal, da sua origem. Aquilo que os cidadãos de cada nação têm em 

comum é justamente uma cisão experienciada, por via do seu esquecimento, enquanto 

distinção, como identidade nacional ou de origem 208 . É a pertença a uma mesma 

origem, pressuposto ele mesmo infundado da nação e, como tal, sua condição de 

possibilidade evidente e inquestionada, que confere à nação um carácter dinástico e 

genealogicamente orientado: toda a afirmação de pertença à nação comporta uma 

referência e uma recondução a uma origem pressuposta e tomada como evidente, como 

idêntica a si mesma, que, por seu lado, atesta essa mesma pertença como afirmação de 

uma semelhança fundamental209

 Com a Revolução Francesa, essa origem foi depositada no ser humano que, por via 

dos direitos ditos inalienáveis do Homem, se tornou ele mesmo no referencial último, 

no valor e na medida pela qual tudo o resto é avaliado. Nas palavras de Renan: 

. 

                                                   
207 «L’oubli, et je dirai même l’erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d’une nation 
[…].», Renan, Ernest, Qu’est-ce qu’une Nation ?, p. 16. 
208 De notar o paralelismo com o processo que conduziu da cisão experienciada no acto dubitativo à sua 
cristalização num ego e, consequentemente, numa auto-evidenciação do não-ser.   
209 Veja-se a secção sobre a dúvida cartesiana. 
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[…] o séc. XVIII tinha mudado tudo. O homem havia regressado, depois de séculos de 

aviltamento, ao espírito antigo, ao respeito por si-mesmo, à ideia dos seus direitos. […] 

Assim pôde cumprir-se a mais difícil operação alguma vez praticada na história, operação 

que podemos comparar ao que seria, em fisiologia, a tentativa de fazer viver na sua 

identidade um corpo ao qual teria sido retirando o cérebro e o coração.210

  

  

 A Declaração dos Direitos do Homem, no séc. XVIII, foi um ponto de viragem na 

história, transformando o Homem na fonte de toda a lei. Em resultado do processo de 

expropriação que teve início com a revolução na ciência e se firmou na ascensão da 

dúvida cartesiana, os existentes não estavam mais certos com respeito ao seu próprio 

ser, pelo que a proclamação dos Direitos do Homem constituiu uma garantia política 

que substituiu as garantias previamente dadas por forças sociais, espirituais e religiosas.  

 A proclamação dos Direitos do Homem significou a emancipação do ser do humano 

de toda a tutela e o anúncio da sua chegada à maioridade, em suma, a afirmação da sua 

autonomia. 

 Esta auto-suficiência constituía a dignidade do homem, o seu ser próprio, o qual 

tem, à partida, um carácter ambíguo.   

 O traço fundamental destes Direitos do Homem é a sua inalienabilidade, uma vez 

que não são dedutíveis de outras leis, nem recorrem a qualquer autoridade que não o ser 

do humano ele mesmo. O ser do humano é a fonte de onde brotam tais direitos e a meta 

derradeira a que eles se dirigem. 

 Não obstante, esta formulação dos direitos humanos como inalienáveis é, para 

Arendt, paradoxal, uma vez que lida com um ser humano abstracto que, estritamente 

falando, não existe em lado algum.  

 Os direitos inalienáveis pressupõem uma ordem de coexistência que toma a forma 

de um povo ou comunidade de destino, a qual supostamente serve de garante natural a 

esses mesmos direitos. Isto significa que o aparecimento do ser do humano como um 
                                                   
210 «[…] le XVIIIe siècle avait changé toute chose. L'homme était revenu, après des siècles d'abaissement, 
à l'esprit antique, au respect de lui-même, à l'idée de ses droits. […]Ainsi a pu s'accomplir l'opération la 
plus hardie qui ait été pratiquée dans l'Histoire, opération que l'on peut comparer à ce que serait, en 
physiologie, la tentative de faire vivre en son identité première un corps à qui l'on aurait enlevé le cerveau 
et le cœur.», Renan, Ernest, Qu’est-ce qu’une Nation?, p. 22. 



128 
 

ente completamente isolado e emancipado, sem referência a qualquer ordem de 

coexistência, foi imediatamente seguido pelo seu desaparecimento como membro de um 

povo, pois só assim a sua existência era reconhecida. A questão dos direitos humanos 

foi imbrincada com a questão da emancipação nacional e dos direitos do cidadão, e o 

povo – e não o existente – tornou-se na imagem auto-evidente do homem211

 Existencialmente interpretado, ser-membro de uma nação é, a cada momento, 

esquecer e, ao mesmo tempo, cobrir com um sentido impróprio a diferença factual e, 

portanto, existencial e contingente da sua origem com uma identidade necessária, 

universal, porque supostamente comum a todos, e essencialmente imutável.  

.  

 Esquecer significa, pois, não questionar o carácter infundado dessa origem, não a 

submeter a exame, tomando-a como auto-evidente, “natural”; cobrir significa 

compreender essa mesma origem como uma coisa com um conjunto de propriedades 

imutáveis, e não como um facto ou estado-de-coisas cuja origem é contingente. Ser-

membro de uma nação é conceber e reiterar o vínculo com o passado ou origem como 

recondução da diferença experienciada na cisão a uma idem-tidade, assim atestando a 

pertença à comunidade de origem: 

 

Uma nação é, portanto, uma grande solidariedade, constituída pelo sentimento dos 

sacrifícios que se fizeram e daqueles que se está disposto ainda a fazer. Ela supõe um 

passado; ela retoma-se no presente, no entanto, por um facto tangível: o consentimento, o 

desejo claramente expresso de continuar a vida comum. A existência de uma nação é 

(perdoe-se-me a metáfora) um plebiscito de todos os dias, como a existência do indivíduo é 

uma afirmação perpétua de vida.212

 

    

 Em consequência, ser-humano é uma distinção ou cisão factual, a qual é aqui, no 

entanto, compreendida, por via do esquecimento, como uma identidade de origem, uma 

“naturalidade”.  
                                                   
211 Veja-se, a este respeito, o que diz Menke, Christoph, «The ‘Aporias of Human Rights’ and the ‘One 
Human Right’: Regarding the Coherence of Hannah Arendt’s Argument», pp. 739-762.  
212 «Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de 
ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par 
un fait tangible: le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence 
d'une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de 
l'individu est une affirmation perpétuelle de vie.», Renan, Ernest, Qu’est-ce qu’une Nation?, p. 43. 
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 Ser-humano é, neste quadro, ser-um-estado-nação, a saber, uma factualidade que 

descobre o seu direito, diferença ou dignidade própria não na sua origem factual e, por 

assim dizer, em si mesma e a partir de si mesma, mas numa coisa, corpo, essência ou 

natureza idêntica a si mesma para lá das suas manifestações particulares e contingentes: 

o Homem idêntico a si mesmo para lá dos seres humanos concretos e diferentes entre si.  

 Para Renan, «as nações servem à obra comum da civilização; todas trazem uma 

nota a esse grande concerto da humanidade»213, um concerto que se constitui numa 

«consciência moral» ou consciência de si «que se chama uma nação»214

 Essa consciência moral faz prova do seu carácter intencional na exigência de 

abdicação do indivíduo – da diferença – em favor da comunidade – da identidade auto-

evidente que é o Homem, a qual, «em suma, é a mais alta realidade ideal que nós 

alcançamos»

.  

215 . E essa abdicação, a experiência desse abandono do poder e da 

liberdade individual por mor do poder e da liberdade do em-comum, constitui o direito 

de existência da nação 216

 

. 

3.2.2. Direitos do Homem e Êthos Burguês 

 Dizia Renan a respeito da proclamação francesa da nação como existindo por mor 

de si mesma – conferindo-lhe o lugar de nação por excelência – e das transformações 

introduzidas pelos Direitos do Homem no séc. XVIII: «não discutirei aquilo que à 
                                                   
213 «[…] les nations servent à l'œuvre commune de la civilisation; toutes apportent une note à ce grand 
concert de l'humanité […].», Renan, Ernest, Qu’est-ce qu’une Nation?, p. 46. 
214 «[…] une conscience morale qui s'appelle une nation.», Renan, Ernest, Qu’est-ce qu’une Nation?, p. 
45. 
215 «[…] en somme, est la plus haute réalité idéale que nous atteignions.», Renan, Ernest, Qu’est-ce 
qu’une Nation ?, p. 46. 
216 Neste nosso ensaio de interpretação da ideia de nação tentámos estabelecer, embora implicitamente, 
um paralelo entre a experiência de esquecimento da origem da nação com o motivo do esquecimento do 
Ser em Heidegger, misturando linguagem política e linguagem existencial. Segundo Jeffrey Barash, 
Heidegger subordina a questão da memória ou recolecção à questão do esquecimento, atribuindo a este 
último uma proeminência ontológica com respeito à primeira: esquecer é o que torna a memória possível. 
O esquecimento caracteriza o quotidiano da existência e a sua inautenticidade, pondo de lado o seu 
carácter finito. Na decisão por uma existência autêntica, é na repetição da possibilidade da futura da 
morte como possibilidade mais própria - e, portanto, como idem-tidade - e não no passado temporal da 
memória e na sua pluralidade que Heidegger deposita o critério dessa mesma autenticidade. Não estranha, 
pois, que Arendt tenha afirmado que a proposta heideggeriana só conseguiria resolver as suas 
contradições internas num Überselbst, o qual, no caso da nação concebida a partir do esquecimento, toma 
a forma do Homem. E este é o limite do paralelismo no que a Heidegger e à nossa interpretação da 
experiência nacional diz respeito, uma vez que não há lugar, nesse filósofo, nem para qualquer natureza 
humana, nem para essencialismos. Para uma discussão da crítica de Arendt a Heidegger, veja-se Parte II. 
Para a relação entre esquecimento e memória em Heidegger e a posição de Arendt, veja-se Barash, 
Jeffrey, «Martin Heidegger, Hannah Arendt and the Politics of Remembrance», pp. 171-182.     
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França diz respeito. Seria necessário ter o segredo do porvir»217

 O mesmo não pode ser dito, claro está, de Arendt, cuja análise do estado-nação e do 

imperialismo se refere a um período que tem início em 1884 e que descobre o seu fim 

com a primeira Guerra Mundial, identificando-a como uma crise que atinge o ser do 

humano no seu âmago e que parece estar ainda em vias de ser resolvida.  

. Apresentada em 1882 

na Sorbonne, a palestra Qu’est-ce qu’une Nation? encontrava-se ainda no meio do 

acontecimento, por assim dizer, para que pudesse sobre ele realizar algum tipo de juízo.  

 O acontecimento central do período imperialista é, para Arendt, a emancipação 

política da burguesia, assumindo funções de síntese compreensiva das ocorrências da 

época. Nas palavras da própria Arendt: 

 

O acontecimento central intra-Europeu do período imperialista foi a emancipação política 

da burguesia, que até então havia sido a primeira classe na história a realizar a pré-

eminência económica sem aspirar ao poder político. Mesmo quando se estabeleceu a si 

mesma como classe dominante, deixou todas as decisões políticas ao estado.218

 

       

 O êthos burguês, característico do estado-nação da atitude imperialista, é definido 

pela pré-eminência do económico ou, para articularmos com o foi dito em secções 

anteriores, pela predominância do privado – compreendido como consciência de estar 

privado de algo que é essencial e propriamente nosso.   

 Se é verdade que a nação é uma consciência ou um saber de si, então ela traduz-se 

na instituição do Si-mesmo como referencial normativo, como valor. Esta consciência 

de Si-mesmo decorre da irrupção da existência, na Modernidade, como fundamento 

último da realidade ou, pelo menos, da certeza daquilo que sobre ela é dito. Tal irrupção 

corresponde, como procurámos mostrar até aqui, a uma negação do Ser sem mais, tal 

como ele havia sido dado pela tradição filosófica, introduzindo uma não-coincidência 

ou uma diferença entre ser e aparecer – a existência ou ser do humano.  

                                                   
217 «Je ne discuterai pas la question en ce qui concerne la France. Il faudrait avoir le secret de l'avenir.», 
Renan, Ernest, Qu’est-ce qu’une Nation ?, p. 22. 
218 «The central inner-European event of the imperialist period was the political emancipation of the 
bourgeoisie, which up to then had been the first class in history to achieve economic pre-eminence 
without aspiring to political rule. Even when the bourgeoisie had already established itself as the ruling 
class, it had left all political decisions to the state.», Arendt, Hannah, OT, p. 124. 
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 A acompanhar esta diferença, a consciência de si tem uma dimensão de concretude 

ou de permanência. De facto, uma vez que as coisas não são mais dadas tal como são, a 

qualidade real, permanente, daquilo que percebemos brota de uma certeza que depende 

da possibilidade do aparecimento daquilo que agora nos aparece a outros e de ser por 

eles atestado.  

 Traduzido em termos de intencionalidade fenomenológica, isto significa que cada 

acto ou comportamento – esta existência aqui e agora – não pode ter como conteúdo 

apenas aquilo que se dá na sua imanência, mas pressupõe uma transcendência – outros 

actos ou existências possíveis – que lhe confere permanência, pelo menos da ordem da 

possibilidade.  

 Sem esta garantia dada pela presença possível de outros, a existência esgotar-se-ia 

na efemeridade do seu aparecimento, impossibilitando qualquer experiência da certeza 

de si mesma. «Sem esta atestação tácita por outros», diz Arendt, «não seríamos mesmo 

capazes de confiar no modo como aparecemos a nós mesmos»219

 

. Ao que acrescenta: 

É devido a isto que todas as teorias solipsistas – quer aleguem radicalmente que nada senão 

o Si-mesmo “existe” ou, mais moderadamente, sustentem que o Si-mesmo e a sua 

consciência de Si-mesmo são os objectos primeiros do conhecimento verificável – estão 

fora de tom com os mais elementares dados da nossa existência e experiência. O 

solipsismo, aberto ou velado, com ou sem qualificações, tem sido a mais persistente e, 

talvez, mais perniciosa falácia da filosofia antes mesmo de ter atingido em Descartes o 

elevado posto de consistência teórica e existencial.220

 

   

Assim, uma tal concretude constitui a esfera do direito propriamente dita, disso que, 

por e simplesmente por existir como diferença ou distinção, reivindica o respeito e o 

reconhecimento de uma ordem de coexistência.  

                                                   
219 «Without this tacit acknowledgment by others we would not even be able to put faith in the way we 
appear to ourselves.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 46.  
220 «This is why all solipsistic theories – whether they radically claim that nothing but the self “exists” or, 
more moderately, hold that the self and its consciousness of itself are the primary objects of verifiable 
knowledge – are out of tune with the most elementary data of our existence and experience. Solipsism, 
open or veiled, with or without qualifications, has been the most persistent and, perhaps, the most 
pernicious fallacy of philosophy even before it attained in Descartes the high rank of theoretical and 
existential consistency.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 46.  
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O ser do humano ou existência particular, este existente aqui e agora, apresenta-se 

fundamentalmente como detentor de direitos, naquilo a que Arendt chamou de um 

«direito a ter direitos»221

Esta reivindicação constitui a esfera do direito propriamente dita, daquilo que é 

posto aí concretamente num espaço relacional, exigindo o respeito, a consideração e o 

reconhecimento de um outro e apresentando o existente enquanto detentor de direitos.  

. A sua existência é, desde logo, o reconhecimento de uma 

ordem de coexistência possível, pela qual o seu direito de existir deve, por seu lado, ser 

reconhecido.  

 No entanto, se compreendida a partir de uma pré-eminência económica – como é o 

caso daquela característica do êthos burguês e do estado-nação –, esta reivindicação de 

diferença, de uma dignidade e, consequentemente, de um direito próprios, é depositada 

numa suposta diferença que exige, paradoxalmente, ser absolutamente idêntica a si 

mesma222

 

, resultando na naturalização do direito. Diz Arendt:  

Os direitos históricos foram substituídos pelos direitos naturais, a “natureza” tomou o lugar 

da história, e foi tacitamente assumido que a natureza era menos estranha à essência do 

homem do que a história. A linguagem mesma da Declaração da Independência, bem como 

da Declaração dos Direitos do Homem – “inalienável”, “dado com o nascimento”, 

“verdades auto-evidentes” – subentende a crença numa espécie de “natureza” humana que 

estaria sujeita às mesmas leis de crescimento que as do indivíduo e da qual direitos e leis 

pudessem ser deduzidas.223

 

 

O ser-em-comum, a ordem de coexistência possível que é o garante da permanência 

de cada ser humano e do seu direito a existir, é compreendido, no estado-nação, não a 

partir da diferença e da mutabilidade que lhe são próprias, mas como auto-evidente, 

dada de modo absolutamente idêntico a si mesmo e imutável.  

                                                   
221 «[...] a right to have rights […].», Arendt, Hannah, OT, p. 296. 
222 Veja-se secção dedicada ao Si-mesmo.  
223 «Historical rights were replaced by natural rights, “nature” took the place of history, and it was tacitly 
assumed that nature was less alien than history to the essence of man. The very language of the 
Declaration of Independence as well as of the Déclaration des Droits de l'Homme – “inalienable”, “given 
with birth”, “self-evident truths” – implies the belief in a kind of human 'nature' which would be subject 
to the same laws of growth as that of the individual and from which rights and laws could be deduced.», 
Arendt, Hannah, OT, p. 298. 
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Essa naturalização do direito resulta na anulação da reivindicação de diferença de 

Ser, de singularidade cujo carácter concreto abre uma dimensão relacional na qual a 

humanidade se pretende tornar real. De facto, a naturalização dessa espacialidade 

transforma-a num pressuposto afectivo, numa disposição supostamente partilhada e 

universal, residindo para lá da capacidade autonómica reivindicada.  

É a esse modo do humano se conceber, associado aqui por Arendt à atitude 

burguesa, que podemos atribuir o nome de estado-nação, uma comunidade política que 

assenta numa ideia de igualdade que é pressuposta, que está sempre já feita, que se 

manifesta no domínio do privado e cujo fundamento não é questionado, constituindo 

assim uma estrutura política baseada «no consentimento activo de uma população 

homogénea»224

Na verdade, é essa atribuição de concretude ao direito que se cumpre, no quadro do 

êthos burguês, na ordem económica. Essa ordem assenta, por sua vez, numa concepção 

de humano caracterizada justamente pela afirmação da sua essência enquanto 

singularidade, sendo essa diferença imediatamente remetida para a esfera privada. A 

essência do humano é compreendida como uma necessidade, como privação, como uma 

universal carência de ser próprio e, portanto, numa experiência do direito que brota de 

uma humanidade de carácter indeterminado, embora sempre já afectivamente dada.  

.  

 Em consequência, o ser do humano concreto pode apenas descobrir a sua certeza 

como aquilo que ele mesmo não é, como não-ser, uma universal carência de ser próprio 

e, portanto, como dinâmica de satisfação de um direito dito já não propriamente 

humano, mas natural.  

 De um ponto de vista intencional, se a reivindicação da diferença e dignidade 

próprias do ser do humano forem compreendidas como realizando-se numa identidade 

absoluta, o espaço de relacionalidade no qual o ser do humano descobre permanência 

perde concretude.  

 Nesse caso, a certeza de si pode apenas cumprir-se como desrealização na esfera 

privada, uma esfera de não-ser caracterizada pela consciência de estar privado de algo 

que é essencial e propriamente nosso. A única permanência possível para o ser do 
                                                   
224 «[…] a homogeneous population's active consent […].», Arendt, Hannah, OT, p. 125. 



134 
 

humano ou existência, neste quadro, é a de uma essência ou natureza insatisfeita que se 

dá a conhecer existencialmente como carência de ser ou dívida. A certeza de si tem 

lugar num repetido retorno à imanência de uma essência insatisfeita, à custa da negação 

da sua própria concretude e da concretude do próprio mundo. O estar-em-dívida torna-

se, no estado-nação, na medida da certeza de si do ser do humano, ordenando o mundo 

sem, contudo, assumir ele mesmo uma configuração própria.  

 Em resultado do esquecimento essencial da origem factual da existência e da ordem 

de coexistência que sempre a acompanha, ao existente compreendido como estado-

nação é imposta uma comunalidade sempre já dada como condição de possibilidade da 

sua existência, com limites pré-estabelecidos cuja origem ou fundamento parece não 

residir no ser do humano. Quando confrontado com tais limites, cada existente terá a 

liberdade de se apropriar dos diversos modos de doação da humanidade, aferindo por 

via negativa a sua pertença à mesma, mas os limites propriamente ditos estão para lá 

dessa capacidade de escolha.  

 

3.2.3. Da Realização do Direito à Produção de Possibilidades de Ser 

 No estado-nação, a concretude do direito – a lei – é definida pelas condições de 

possibilidade de realização do próprio direito, a saber, pelos limites da experiência 

possível de Si-mesmo impostos por uma natureza dita humana, estacionária e imutável.  

 Mas esta situação encontra um fim quando «o estado-nação se provou incapaz de 

ser a estrutura para o crescimento adicional da economia capitalista»225

                                                   
225 «[…] the nation-state proved unfit to be the framework for the further growth of capitalist economy 
[…]», Arendt, Hannah, OT, p. 123. 

, isto é, quando 

este contínuo investimento na essência esbarrou nas próprias fronteiras de uma 

comunidade humana concreta, definidos pelas condições de possibilidade de realização 

do próprio direito, a quais se tornaram demasiado estreitas para satisfazer as 

necessidades de realização constitutivamente insaciáveis de uma essência concebida 

enquanto carência de Ser. Neste momento, a humanidade supera o carácter estático de 

um ideal regulador para os existentes e transforma-se num dinamismo de perpétua 

produção de possibilidades de ser, assumindo o lugar de sujeito da própria política.   
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 De acordo com Arendt, o poder transformou-se assim na «essência da acção 

política e o centro do pensamento político quando foi separado da comunidade política 

que deveria servir» 226

É justamente a essa mudança radical que Arendt alude ao afirmar que «a discussão 

latente entre estado e sociedade se tornou uma luta aberta pelo poder»

, produzindo os objectos da sua satisfação, de aferição de si 

mesmo na experiência – leis –, sem alguma vez se reconhecer no que é por si produzido 

e, como tal, numa comunidade política estável.  

227

O patriotismo do estado-nação traduz justamente um movimento de subsunção das 

existências a uma essência concebida como carência ou dívida, a qual não visa já a 

realização do ser do humano propriamente dito, mas antes a multiplicação das suas 

manifestações simbólicas na «feitura de dinheiro»

. Com o 

Imperialismo, essa discussão, essa dialéctica cujos elementos se delimitavam 

reciprocamente, assim realizando o humano, transformou-se numa dinâmica entendida 

ela mesma como essência do humano.  

228 , transformando a «bandeira 

nacional», a reivindicação de pertença a uma comunidade humana de origem, num 

«activo comercial»229

Parece, assim, romper-se o vínculo que estava na base da comunidade política 

entendida como estado-nação, revelando que, no entender de Arendt, «aquilo que os 

imperialistas queriam efectivamente era a expansão do poder político sem a fundação de 

um corpo político»

, mero instrumento de mediação para as transacções da essência 

consigo mesma.  

230

                                                   
226 «Power became the essence of political action and the center of political thought when it was separated 
from the political community which it should serve.», Arendt, Hannah, OT, p. 138. 

 ou, posto de outro modo, anulando a singularidade humana 

através da identificação da humanidade com o mesmo Ser universal e indiferenciado, 

agora entendido enquanto processo de realização da essência humana.  

227 «[…] the latent fight between state and society become openly a struggle for power.», Arendt, Hannah, 
OT, p. 123.  
228 «[…] “patriotism... is best expressed in money-making” (Huebbe-Schleiden) […].», Arendt, Hannah, 
OT, p. 125. Remetemos o leitor para o que foi acima dito acerca da acumulação de riqueza como ser 
próprio do humano, nomeadamente para a nota que se refere à crematística na ética aristotélica. 
229 «[…] the national flag is a “commercial asset” (Rhodes) […].», Arendt, Hannah, OT, p. 125. 
230 «What imperialists actually wanted was the expansion of political power without the foundation of a 
body politic.», Arendt, Hannah, OT, p. 135. 
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O Imperialismo não é mais do que um movimento de apropriação e normalização 

da diferença inicialmente posta pela afirmação da dignidade humana, o processo de 

progressiva anulação identitária da diferença do existente em nome de uma humanidade 

abstracta. 

A humanidade identifica-se, assim, com aquilo a que Arendt chama «expansão», o 

«incremento da produção efectiva de bens a serem produzidos e consumidos»231

 

, que 

não corresponde senão ao incremento da densidade ontológica de uma universalidade 

indiferente aos existentes propriamente ditos.  

3.2.4. A Contradição Interna do Estado-Nação 

Como vimos, o estado-nação baseia-se no consentimento activo de uma população 

homogénea a respeito do seu governo. Ora, a ideia de consentimento activo traduz uma 

tomada de posição do humano, uma conquista ou apropriação do dado que reconduz o 

diverso, assimilando-o, à familiaridade do sentimento, atribuindo assim ao mundo uma 

unidade de sentido, uma orientação, em suma, um governo.  

Isto considerado, a expansão tem lugar num perpétuo trazer-se à presença de 

representações do humano – “bens” – que, condenadas pela sua particularidade a serem 

abandonadas pela universalidade de uma essência insatisfeita e inalienável, logo se 

reduzem a meras funções de ordenamento sistemático, ou processos de produção, que 

constituem outros tantos modos de constituição do mundo, tão ilimitados quanto a 

capacidade da essência infundada que os produz.  

O projecto político do estado-nação parece encontrar os seus equilíbrios no facto de 

diferentes nações terem dado início às suas expansões de forma simultânea, embora 

competitiva e concorrencialmente. Ou seja, o carácter ilimitado e universal da essência 

encontra oposição na própria condição humana, manifesta numa multiplicidade de 

povos ou comunidades de destino concretas, organizadas em diferentes corpos políticos, 

capazes de partilhar as representações mundanas, sem serem, todavia, capazes de chegar 

                                                   
231 «Expansion meant increase in actual production of goods to be produced and consumed.», Arendt, 
Hannah, OT, pp. 125-126. 
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a acordo acerca do princípio que os une. Em suma, um mundo comum manifesta-se de 

modo diferente a cada um, permanecendo um mistério o que esse comum possa ser. 

Para Arendt, esta concorrência tem uma dupla faceta: por um lado, trata-se de uma 

outorga de validade ao princípio nacional, de acordo com o qual a humanidade é uma 

família de nações, isto é, uma comunidade cujo vínculo consiste numa origem 

afectivamente dada que orienta os seus esforços de realização; por outro lado, trata-se 

de uma validação da esperança de que a atitude concorrencial venha a estabelecer uma 

humanidade pré-determinada antes que qualquer dos concorrentes tenha posto fora dela 

todos os outros232. Dado que, nesta perspectiva cada um dos concorrentes detém em si 

mesmo tudo aquilo de que necessita para realizar a humanidade, ou seja, é portador da 

humanidade tomada como universal, torna-se difícil compreender como pode o 

resultado final desta competição ser outro que não a afirmação absoluta de um dos 

concorrentes, ao mesmo tempo que aniquila todos os outros233

Não surpreende, assim, que Arendt considere que o estado-nação, tal como aqui o 

entendemos, constitui a estrutura governativa menos adequada para o incremento do 

humano, já que o consentimento que está na sua base não pode ser imposto a povos 

estrangeiros, isto é, a existentes e organizações políticas não emancipadas.  

. 

Esta desadequação é devida justamente à concepção mesma de direito que está na 

origem do estado-nação. De facto, o direito derivado da nacionalidade funciona como 

extensão de uma essência única, cujo carácter vinculativo se restringe à comunidade de 

origem e ao seu território, ou seja, às regiões do Ser que são produzidas em função do 

acto de auto-geração implicado na afirmação de um direito a uma existência própria. É 

este movimento de apropriação assimilativa ou, para usar a terminologia arendtiana, de 

«conquista»234

                                                   
232 «How a competition between fully armed business concerns – “empires” – could end in anything but 
victory for one and death for the others is difficult to understand.» («Como uma competição entre 
interesses de negócio plenamente armados – “impérios” – poderia acabar nalguma outra coisa que não a 
vitória de um e a morte de todos os outros é difícil de compreender.»), Arendt, Hannah, OT, p. 126. 

, que caracteriza o exercício do direito no estado-nação. 

233 Veja-se referência ao estado de natureza hobbesiano na secção dedicada à expropriação. 
234 «Conquest as well as empire building had fallen into disrepute for very good reasons. They had been 
carried out successfully only by governments which, like the Roman Republic, were based primarily on 
law, so that conquest could be followed by integration of the most heterogeneous peoples by imposing 
upon them a common law. The nation-state, however, based upon a homogeneous population's active 
consent to its government (“le plébiscite de tous les jours”), lacked such a unifying principle and would, 
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Consequentemente, os povos – ou seja, a existência efectiva de uma comunidade 

dada – conquistados pelo estado-nação não estariam abrangidos pelo vínculo de 

pertença a uma comunidade cuja origem não dependeu da sua iniciativa, isto é, de um 

acto emancipatório baseado na consciência da sua própria dignidade. 

A ausência desse vínculo, que exclui os povos não-emancipados da comunidade 

humana, põe a nu a contradição interna do estado-nação: a realização da humanidade, 

concebida como natureza, processa-se por intermédio da imposição de um vínculo que 

não pode, pela sua constituição mesma, ser imposto. Daqui resulta a alienação daqueles 

que o estado-nação pretende chamar a si, não enquanto iguais, mas apenas enquanto 

semelhantes, enquanto potencialmente humanos, mas efectivamente excluídos de uma 

comunidade humana assente no consentimento activo, isto é, numa decisão autónoma e 

afectivamente vivida de pertença a uma comunidade pré-determinada. 

 Esta relação tem resultados semelhantes se pensada do ponto de vista do existente e 

da relação que este estabelece com a sua própria existência. Uma vez que toda a 

afirmação de autonomia necessita, numa concepção da humanidade como estado-nação, 

de uma negação do Ser presente e de um novo investimento de sentido, de uma nova 

conquista, o vínculo anteriormente estabelecido por cada um com a sua humanidade é 

revogado, sobrepondo a humanidade agora estabelecida à humanidade previamente 

instituída, ainda que esta última tenha sido instituída por si mesmo. Arendt chama a 

atenção para este modo de proceder, descrevendo-o como a «nova consciência 

imperialista de uma superioridade fundamental, e não apenas temporária, do homem 

sobre o homem, de castas superiores sobre inferiores»235

 Numa passagem que ilustra o que aqui vem sendo dito, Arendt afirma: 

. 

 

                                                                                                                                                     
in the case of conquest, have to assimilate rather than to integrate, to enforce consent rather than justice, 
that is, to degenerate into tyranny.» («A conquista, bem como a construção de impérios, haviam caído em 
desgraça por muito boas razões. Elas tinham sido levadas a cabo com sucesso apenas por governos que, 
como a República Romana, eram primariamente baseados na lei, de modo que a conquista podia ser 
seguida pela integração dos povos mais heterogéneos impondo sobre eles uma lei comum. O estado-
nação, no entanto, baseado no consentimento activo ao seu governo de uma população homogénea activa 
(“o plebiscito de todos os dias”) carecia de um tal princípio unificador e, em caso de conquista, teria de 
assimilar ao invés de integrar, fazer vigorar o consentimento ao invés da justiça, isto é, degenerar em 
tirania.»), Arendt, Hannah, OT, p. 125. 
235 «[…] the new imperialist consciousness of a fundamental, and not just a temporary, superiority of man 
over man, of the “higher” over the “lower breeds”.», Arendt, OT, p. 130.  
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A contradição interna entre o corpo político da nação e a conquista enquanto dispositivo 

político tem sido óbvia desde o fracasso do sonho napoleónico. […] O fracasso napoleónico 

para unir a Europa sob a bandeira francesa foi uma indicação clara de que a conquista por 

uma nação conduzia, ou ao pleno despertar da consciência nacional do povo conquistado e 

à consequente rebelião contra o conquistador, ou à tirania. E embora a tirania, porque não 

carece de consentimento, possa governar com sucesso sobre povos estrangeiros, ela pode 

permanecer no poder apenas se destruir antes de mais todas as instituições nacionais do seu 

próprio povo. 236

 

 

 Arendt deixa-nos aqui diante de uma dicotomia que expressa bem os limites do 

estado-nação enquanto estrutura-base para a realização de uma comunidade humana e, 

por conseguinte, do direito a um ser próprio: por um lado, a impossibilidade de fundar a 

referida comunidade, decorrente da incapacidade de encetar relações externas efectivas, 

isto é, sem que resultem num retorno ao mesmo, a saber, à afirmação da consciência 

nacional e à rebelião, a uma nova manifestação da nação; por outro lado, a possibilidade 

de instauração de uma tirania, isto é, de um governo pela arbitrariedade de um vínculo 

fundador imposto.  

 As consequências deste regime tirânico incluem a anulação da autonomia nacional 

do seu próprio povo, ou seja, a imposição do vínculo arbitrário sobre a sua própria 

                                                   
236 «The inner contradiction between the nation's body politic and conquest as a political device has been 
obvious since the failure of the Napoleonic dream. It is due to this experience and not to humanitarian 
considerations that conquest has since been officially condemned and has played a minor role in the 
adjustment of borderline conflicts. The Napoleonic failure to unite Europe under the French flag was a 
clear indication that conquest by a nation led either to the full awakening of the conquered people's 
national consciousness and to consequent rebellion against the conqueror, or to tyranny. And though 
tyranny, because it needs no consent, may successfully rule over foreign peoples, it can stay in power 
only if it destroys first of all the national institutions of its own people.», Arendt, OT, p. 128. Esta 
contradição foi retratada magistralmente por Goya, na dupla faceta descrita na passagem supracitada. De 
facto, em Los fusilamientos del tres de mayo, Goya retrata essa contradição, de forma directa e 
imediatamente perceptível, na rebelião de um povo contra um invasor que, em certa medida e um tanto 
paradoxalmente, representava uma radicalização social em que o povo conquistado se revia parcialmente, 
embora não lhe fosse permitido, devido à componente imperialista que a acompanhava, aceitar essa 
radicalização passivamente. Eram a igualdade, a liberdade e a fraternidade oferecidas na ponta de uma 
baioneta, forçadas sobre um povo considerado fundamentalmente inferior porque manifesta uma 
humanidade menor, isto é, não emancipada. Já nos diferentes quadros que compõem a obra Los desastres 
de la guerra, Goya parece retratar essa contradição sob uma perspectiva mais ambígua e menos literal, a 
de um povo internamente dilacerado pela violência que impôs ao invasor, mas que, no processo, acabou 
também por derramar sobre si mesmo. A actualidade da análise de Hannah Arendt, bem como das 
representações de Goya, é evidente, dados os acontecimentos relacionados com o combate ao terrorismo e 
as consequentes invasões de Iraque e Afeganistão, bem como as repercussões que tais medidas tiveram 
quer nos conquistados e na sua relação com os invasores, quer nos conquistadores e na sua organização 
política doméstica. 
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perspectiva do mundo, anulando assim a necessidade do consentimento, da consciência 

de si que deve acompanhar todas as representações externas da nação. 

 A forma de escapar a este impasse passou por uma certa reserva, por um certo 

distanciamento e contenção das instituições nacionais relativamente aos dispositivos 

culturais, religiosos e legais dos povos conquistados. Dito de outro modo, a autonomia e 

dignidade humanas permanecem, do ponto de vista do estado-nação e do imperialismo, 

meramente negativas, indeterminadas em si mesmas, justificando uma progressiva 

realização do humano de contornos meramente funcionais ou, na formulação de Arendt, 

sob a forma de «administração colonial». A autora sublinha: 

 

Em contraste com as verdadeiras estruturas imperiais, em que as instituições da região natal 

estão de diversas formas integradas no império, é característico do imperialismo que as 

instituições nacionais permaneçam separadas da administração colonial, embora lhes seja 

permitido exercer controlo. A motivação efectiva para esta separação foi uma curiosa 

mistura de arrogância e respeito: a nova arrogância dos administradores no exterior, que 

estavam diante de “populações retrógradas” e de “castas inferiores”, encontrou o seu 

correlato no respeito de estadistas antiquados em casa que sentiram que nenhuma nação 

tinha o direito de impor a sua lei sobre uma nação estrangeira. Estava na natureza mesma 

das coisas que a arrogância se tornasse um dispositivo do mando, enquanto o respeito, que 

permaneceu inteiramente negativo, não produziu um novo modo para as pessoas viverem 

em conjunto […]. 237

 

 

 Cada ser humano, detentor de direitos, contém em si mesmo, enquanto essência e, 

portanto, enquanto universal, a humanidade, a totalidade da comunidade humana. 

Assim, a exteriorização dessa universalidade não é mais do que o modo do estado-nação 

concretizar a reivindicação de um direito à realização do humano.  

                                                   
237 «In contrast to true imperial structures, where the institutions of the mother country are in various 
ways integrated into the empire, it is characteristic of imperialism that national institutions remain 
separate from the colonial administration although they are allowed to exercise control. The actual 
motivation for this separation was a curious mixture of arrogance and respect: the new arrogance of the 
administrators abroad who faced 'backward populations' and 'lower breeds' found its correlative in the 
respect of old-fashioned statesmen at home who felt that no nation had the right to impose its law upon a 
foreign one. It was in the very nature of things that the arrogance turned out to be a device for rule, while 
the respect, which remained entirely negative, did not produce a new way for peoples to live together 
[…].», Arendt, Hannah, Origins, p. 131. 
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 Por seu lado, essa realização processa-se por uma sempre crescente apropriação do 

diverso e pela sua ordenação de acordo com a humanidade do humano, isto é, pela 

extensão da comunidade humana essencial implicada no «conceito imperialista de 

expansão, de acordo com o qual a expansão é um fim em si mesmo e não um meio 

temporário»238

 É a esta exigência de recondução do real a um ponto de vista universalmente 

humano que Arendt chama “arrogância”.  

.  

 Todavia, é necessário não esquecer que esta arrogância e o movimento de expansão 

que lhe é concomitante são uma consequência da proclamação da autonomia humana, 

da singularidade do humano a respeito da universalidade do Ser, da sua dignidade 

própria e do seu direito à realização de um ser próprio. No fundo, estamos diante de um 

processo de alargamento de uma humanidade de cariz meramente formal, tornado 

possível pela emancipação do humano e pela proclamação da sua autonomia, mas que, 

de forma paradoxal, deixa de fora as diferenças particulares e não permite a realização 

do humano concreto.  

 Nessa medida, impede o estabelecimento de um vínculo estável e duradouro entre 

indivíduo e comunidade, entre a singularidade do humano e a comunidade humana.  

Foi esta a contradição que se desenvolveu silenciosamente durante o período 

imperialista, uma contradição assente numa concepção de humano que se realiza num 

processo de perpétuo movimento de satisfação de uma natureza essencialmente 

insaciável, de progressiva acumulação de capital, de possibilidades de ser.  

 

 

3.3. QUEM É HUMANO? 

Entregue a um processo de intensificação de si e de complexificação ontológica, a 

realização efectiva do humano singular torna-se insignificante, a reivindicação da 

singularidade humana, concebida enquanto consentimento ou consciência de si pela 

burguesia, continuamente investida por uma acumulação de poder e de capital, deixa de 

                                                   
238 «The imperialist concept of expansion, according to which expansion is an end in itself and not a 
temporary means […].», Arendt, Hannah, OT, p. 137. 
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dar conta da sua existência por intermédio da afirmação da sua diferença a respeito dos 

produtos da sua actividade, e a humanidade transforma-se numa demanda sem sentido 

para o humano ele mesmo.  

O carácter sem sentido desta demanda do humano que resulta da expansão constitui 

a “reacção em cadeia”, esse ecoar distante do humano a que Arendt se referia numa 

passagem citada no início desta nossa reflexão, e cuja origem e contornos procurámos 

aqui, ao longo destas páginas, explicitar. 

 O mundo, a face humana do real – nascida da reivindicação do direito a um ser 

próprio -, transforma-se no território da indiferença, da neutralidade e da universalidade. 

A humanidade torna-se, em si mesma, inócua, desinteressante e não vinculativa para o 

humano, um mero eco. Diz-nos Arendt:  

 

O conceito de expansão ilimitada, que pode apenas cumprir a esperança de acumulação 

ilimitada de capital, e que conduz à acumulação de poder sem finalidade, torna a fundação 

de novos corpos políticos – que até à era imperialista havia sido o desfecho da conquista – 

quase impossível. De facto, a sua consequência lógica é a destruição de todas as 

comunidades vivas, as dos povos conquistados, bem como as do povo em casa.239

 

 

A situação de quase impossibilidade de uma comunidade humana foi, como vimos, 

manifesta pela primeira vez na primeira guerra Mundial. Esse foi o lugar de 

manifestação desta contradição interna à concepção de humano saída do Imperialismo e 

nascida de uma noção de direitos humanos derivada de uma compreensão da 

comunidade política enquanto fundada na economia, isto é, na universalidade de uma 

essência ou natureza humana que dá prova de si mesma na esfera privada.  

Após um processo de assimilação do Ser à humanidade, constituindo-o num Mundo 

humano, o existente detentor de direitos vê-se agora diante do desafio de conferir um 

sentido próprio à sua humanidade transcrita nesse mundo. Daí que Arendt afirme que  

 
                                                   
239 «The concept of unlimited expansion that alone can fulfill the hope for unlimited accumulation of 
capital, and brings about the aimless accumulation of power, makes the foundation of new political bodies 
– which up to the era of imperialism always had been the upshot of conquest – well-nigh impossible. In 
fact, its logical consequence is the destruction of all living communities, those of the conquered peoples 
as well as of the people at home.», Arendt, Hannah, OT, p. 137. 
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[…] a burguesia, durante tanto tempo excluída do governo pelo estado-nação e pela sua 

própria falta de interesse nos assuntos políticos, foi politicamente emancipada pelo 

imperialismo. 240

 

  

 Ou seja, o existente foi, por intermédio do Imperialismo, libertado da sua 

humanidade enquanto modo universal de ser.  

 Apesar da renovação e sofisticação das suas formas, a sombra do Imperialismo – 

deste processo de normalização do mundo que, de forma paradoxal, expulsou deste 

último os próprios existentes e ab-rogou quaisquer garantias que pudessem ser 

outorgadas às suas existências aqui e agora – continua, a nosso ver, bem presente e 

instalado, talvez mais do que nunca, nas mentes e nos corações, determinando a vida 

pessoal e colectiva dos humanos.  

 Mas, como diz Arendt, uma das razões pelas quais a filosofia nunca descobriu um 

lugar onde a política possa tomar forma é 

 

[…] a assunção de que há algo político no homem que pertence à sua essência. Isto 

simplesmente não é assim; o homem é apolítico. A política surge entre homens e, assim, 

bem fora do homem. Não há qualquer substância política real. A política surge daquilo que 

jaz entre homens e é estabelecida como relação.241

 
     

 Em resultado deste imperialismo do Homem sobre os homens, da subjectivação 

radical que é seu traço essencial e da arrogância que o acompanha, o humano é 

diariamente alienado do seu próprio ser, tornando-se num estranho no mundo e num 

estranho para si mesmo.  

 De facto, o seu próprio ser transformou-se numa alienação que o despojou de valor 

intrínseco e o subjugou aos ditames do binómio produtividade/consumo característico 

do processo vital protagonizado por esse Homem anónimo em que cada um sempre se 

descobre e ao qual se sacrifica.  

                                                   
240 «The bourgeoisie, so long excluded from government by the nation-state and by their own lack of 
interest in public affairs, was politically emancipated by imperialism.», Arendt, Hannah, OT, p. 138. 
241 „[...] als ob em im Menschen etwas Politisches gäbe, das zu seiner Essenz gehöre. Dies gerade stimmt 
nicht; der Mensch ist a-politisch. Politik entsteht in dem Zwischen-den-Menschen, also durchaus 
auβerhalb des Menschen. Es gibt keine eigentlich politische Substanz. Politik entsteht im Zwischen und 
etabliert sich als der Bezug.“, Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 11. 



144 
 

 O ser do humano foi transformado em mercadoria, assistindo-se mesmo à 

intensificação da mercantilização da dívida dos estados-nação242, uma dívida que, de 

acordo com a concepção moderna reconhecida nas declarações dos direitos humanos 

que agora se apresenta em crise, constituía o âmago da sua diferença e dignidade 

próprias. E esta ausência de direitos é uma pré-condição do totalitarismo: «[…] a 

conexão entre a ausência de direitos e a aniquilação totalitária não é acidental, mas 

antes, a ausência de direitos é a pré-condição necessária para a perseguição 

totalitária»243

 Neste momento de crise da dignidade humana, colocar a questão acerca do sentido 

do ser do humano ou, pura e simplesmente, do ser do humano é perguntar acerca do 

sentido da afirmação da singularidade, não já do ser, mas da humanidade. Trata-se de 

saber já não o Que é o Homem ou Como o Homem se torna real mas, partido na 

experiência da sua existência nua, trata-se isso sim de saber Quem é este que aqui se 

apresenta, despido de quaisquer garantias e arriscando a sua existência, qua humano.  

.       

 A questão premente não diz, pois, respeito exclusivamente à ontologia e aos seus 

processos: «‘porque é que há alguma coisa e não nada?’»; ela diz respeito à 

ambiguidade ôntico-ontológica na qual o ser do humano se descobre como sendo do 

mundo, sendo no mundo e pertencendo ao mundo, concretizando-se num «porque é que 

há alguém, e não ninguém?» 244

                                                   
242 Nas palavras de Serena Parekh: « The rightless are people who have been made superfluous through 
economic and social forces and stateless through political events.» («Os sem-direitos são pessoas que 
foram tornadas supérfluas através de forças económicas e sociais e sem-estado através de acontecimentos 
políticos.», Parekh, Serena, Arendt and the Challenge of Modernity: a Phenomenology of Human Rights, 
p. 11.  

. 

243 «[...] the connection between rightlessness and totalitarian anni- hilation is not accidental, but rather, 
rightlessness is the necessary precondi- tion for totalitarian persecution.», Parekh, Serena, Arendt and the 
Challenge of Modernity: a Phenomenology of Human Rights, p. 13. 
244 „Aus den Bedingungen jener Wüste, die mit der Weltlosigkeit [...] in der Neuzeit begann, ergab sich 
die Frage von Leibniz-Schelling-Heidegger: Warum sollte es überhaupt etwas geben und nicht vielmehr 
nichts? Aus den Bedingungen der modernen Welt, wo wir nicht nur von dem Nicht-Ding-Sein, sondern 
auch von dem Nicht-Jemand-Sein bedroht sind, mag sich die Frage stellen: Warum sollte es überhaupt 
jemanden geben und nicht vielmehr niemanden? Diese Fragen mögen nihilistisch klingen, sind es aber 
nicht. In der objectiven Lage des Nihilismus, wo das Nicht-Ding-Sein und das Nicht-Jemand-Sein die 
Welt zu zerstören drohen, aind sie die anti-nihilistischen Fragen.“ («A partir das condições de perda de 
mundo que primeiro apareceram na era moderna […] brotou a questão de Leibniz, Schelling e Heidegger: 
Porque há algo de todo e não antes nada? E a partir das condições do nosso mundo contemporâneo, que 
nos ameaçam não só com o Não-Ser-Coisa, mas também com o Não-Ser-Alguém, pode brotar a questão: 
Porque há alguém e não antes ninguém? Estas questões podem soar niilistas, mas não são. Pelo contrário, 
elas são questões anti-niilistas, colocadas na situação objectiva de niilismo na qual Não-Ser-Coisa e Não-
Ser-Alguém ameaçam destruir o mundo.»), Arendt, Hannah, Was ist Politik?, pp. 184-185.  
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1 

UM PRELUDIO HUSSERLIANO 

 
«Cette racine, il n’y avait rien par rapport à quoi elle ne fût 

absurde. […] Absurde, irréductible ; rien – pas même un délire 

profond et secret de la nature – ne pouvait l’expliquer. […] Le 

monde des explications et des raisons n’est pas celui de 

l’existence. […] Cette racine […] existait dans la mesure où je 

ne pouvais pas l’expliquer. […] La fonction n’expliquait rien; 

elle permettait de comprendre en gros que c’était qu’une 

racine, mais pas du tout celle-ci.» 

Jean-Paul Sartre245

  
 

 

 Antes de nos abalançarmos na análise da crítica arendtiana ao que chamámos 

“Políticas de Aniquilação”, faremos um desvio pela fenomenologia husserliana e pelo 

modo como esta última foi recebida e compreendida por Arendt. A utilidade deste 

desvio reside no modo como ele permite compreender, simultaneamente enquanto 

horizonte problemático e como contraponto, as questões que se apresentaram a Arendt. 

Assim, não se tratará aqui tanto de analisar e discutir em detalhe a proposta husserliana 

de fenomenologia, mas antes de a fixar na sua origem e traços mais gerais, bem como 

nos seus limites no que à fenomenologia existencial diz respeito246

  

.  

 

1.1.  A REALIDADE DAS COISAS E O PROBLEMA DA SINGULARIDADE 

 Como é sabido, o núcleo da proposta husserliana de fenomenologia jaz na 

intencionalidade enquanto estrutura essencial da consciência – noção que Husserl 

retoma de Brentano247

                                                   
245 Sartre, Jean-Paul, La nausée, pp. 184-185. 

 –, constituindo «a descoberta básica e maior de Husserl, […] o 

246 Poderá o leitor questionar-se acerca da utilidade desta secção para o desenvolvimento das seguintes. A 
nossa única justificação é que seria difícil construir uma interpretação minimamente compreensível para o 
leitor se não ficassem expostos alguns dos pressupostos mais genéricos que constituem o seu horizonte de 
compreensibilidade, ainda que essa exposição, necessariamente esquemática e genérica, se revele limitada 
e certamente plena de falhas aos olhos de um especialista em Husserl e mesmo em Heidegger.  
247 Veja-se discussão da intencionalidade em Brentano levada a cabo por Husserl em Husserl, Edmund, 
LU, Bd. 2 I-V, p. 366 e seguintes (401 e seguintes na edição portuguesa).  
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facto de nenhum acto subjectivo ser alguma vez sem objecto»248

 

. Dizer, no quadro da 

fenomenologia husserliana, que a consciência é intencional significa afirmar que toda a 

consciência é consciência de alguma coisa: 

Por intencionalidade entendemos a peculiaridade de “ser consciência de algo”, própria de 

processos mentais. Antes de mais, encontramos este maravilhoso carácter próprio, de volta 

ao qual conduzem todos os enigmas teorético-racionais e metafísicos, no cogito explícito: 

um apreender é um apreender de algo, talvez uma coisa física; um julgar é um julgar de um 

complexo-estado-de-coisas predicativamente formado; um avaliar de um complexo-valor 

predicativamente formado; um desejar de um complexo-desejo predicativamente formado; 

e assim por diante. 249

 
          

 A concepção husserliana de intencionalidade assenta numa análise semântica dos 

actos cognitivos em sentido lato. Em traços gerais, a fenomenologia husserliana consiste 

numa tentativa de assegurar o conhecimento com base em cognições evidentes, ou seja, 

numa tentativa de fundar o conhecimento em intuições, naquilo a que o próprio chamou 

de retorno «às coisas mesmas» 250 . Este apelo foi interpretado por Arendt como 

significando «“Para longe das teorias, para longe dos livros” em direcção ao 

estabelecimento da filosofia como ciência rigorosa» 251 , considerando-o «um apelo 

crédulo e não-rebelde»252, mas que teve o mérito de distinguir «“entre um objecto de 

erudição e uma matéria de pensamento”» 253

                                                   
248 « Husserl’s basic and greatest discovery […], the fact that no subjective act is ever without an object 
[…].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 46. 

, sendo que Husserl e aqueles que o 

seguiram – Heidegger, Jaspers, a própria Arendt, entre muitos outros – estavam apenas 

interessados no segundo. 

249 „Wir verstanden unter Intentionalität die Eigenheit von Erlebnissen, »Bewußtsein von etwas zu sein«. 
Zunächst trat uns diese wunderbare Eigenheit, auf die alle vernunfttheoretischen und metaphysischen 
Rätsel zurückführen, entgegen im expliziten cogito: ein Wahrnehmen ist Wahrnehmen von etwas, etwa 
einem Dinge; ein Urteilen ist Urteilen von einem Sachverhalt; ein Werten von einem Wertverhalt; ein 
Wünschen von einem Wunschverhalt usw.“, Husserl, Edmund, Ideen I, p. 188. 
250 Para Arendt: «The attraction of Husserl’s phenomenology sprang from the anti-historical and anti-
metaphysical implications of the slogan “Zu den Sachen selbst”; and Heidegger, who “seemingly 
remained on the metaphysical track”, actually also aimed at “overcoming metaphysics” […].» («A 
atracção da fenomenologia de Husserl brotou das implicações anti-históricas e anti-metafísicas do bordão 
“Zu den Sachen selbst”; e Heidegger, que “aparentemente permaneceu no trilho metafísico”, 
efectivamente também visou “superar a metafísica” […].»), Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 9. 
251 «[…] “Away from theories, away from books” toward the establishment of philosophy as a rigorous 
science which would take its place alongside other academic disciplines.», Arendt, Hannah, «Martin 
Heidegger at 80», New York Review of Books, October 21, 1971, Volume 17, Number 6. 
252 «[…] a naïve and unrebellious cry […].», Arendt, Hannah, Arendt, Hannah, «Martin Heidegger at 80», 
New York Review of Books, October 21, 1971, Volume 17, Number 6. 
253 «[…] they could distinguish “between an object of scholarship and a matter of thought”», Arendt, 
Hannah, Arendt, Hannah, «Martin Heidegger at 80», New York Review of Books, October 21, 1971, 
Volume 17, Number 6. 
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 O conceito husserliano de fenomenologia como ciência de rigor compreende-a, 

simultaneamente, como teoria geral do conhecimento e como ciência cujo objecto 

próprio é o fenómeno. Enquanto teoria geral do conhecimento, a fenomenologia adquire 

o sentido kantiano de transcendental como investigação das condições de possibilidade 

de todo o conhecimento, isto é, uma clarificação dos actos portadores de cognição, 

independentemente de qualquer consideração de ordem metafísica: 

 
Os conceitos lógicos, enquanto unidades de pensamento dotadas de validade, devem ter a 

sua origem na intuição; eles devem, através da abstracção ideadora, despontar com base em 

certas vivências, e devem comprovar-se sempre outra vez em cada nova consumação desta 

abstracção, devem ser captados na sua identidade consigo próprios. 254

 
   

 O ponto de partida da proposta fenomenológica de Husserl – e a base do seu apelo a 

um retorno “às coisas mesmas” – é uma crítica ao psicologismo, mais especificamente 

ao psicologismo compreendido como psicologia experimental de pendor positivista ou 

como filosofia natural, relativamente à qual tanto a lógica como a teoria do 

conhecimento seriam disciplinas subordinadas. Assim compreendidas, as leis da lógica 

e da teoria do conhecimento só poderiam ter validade objectiva, isto é, aspirar à 

necessidade e à universalidade, por intermédio da experimentação, a partir das suas 

determinações espácio-temporais.  

 Para a ciência experimental, só as realidades factuais, espácio-temporalmente 

determinadas, podem ser objecto de conhecimento; caso contrário, seriam privadas de 

qualquer pretensão à objectividade e cairiam no domínio do subjectivo. Os objectos 

próprios da ciência de cariz positivista são as singularidades fácticas e qualquer 

reivindicação de fundamentos e formulação de leis assume um pendor indutivo, isto é, 

só é possível a partir de generalizações sistematicamente postas à prova por intermédio 

da experimentação, a qual se limita a confirmar ou a infirmar supostas leis da natureza 

sempre já dadas e que escapam a qualquer ipo de conhecimento a priori. 

 Um processo semelhante ocorre, na perspectiva do psicologismo, com respeito aos 

fenómenos psíquicos, nomeadamente no que concerne à lógica e aos actos que 

comportam conhecimento, os quais deveriam também ser considerados leis do 

                                                   
254 „Die logischen Begriffe als geltende Denkeinheiten müssen ihren Ursprung in der Anschauung haben; 
sie müssen durch ideirende Abstraktion auf Grund gewisser Erlebnisse erwachsen und im Neuvollzuge 
dieser Abstraktion immer wieder neu zu bewähren, in ihrer Identität mit sich selbst zu erfassen sein.“, 
Husserl, Edmund, LU, Bd. 2 I-V, p. 5 (pp. 29-30 na edição portuguesa). 
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pensamento, leis da natureza. Enquanto leis da natureza, quer as leis lógicas, quer os 

critérios de validade objectiva – necessidade e universalidade – do conhecimento não 

poderiam encontrar justificação imediata a priori – na medida em que ele mesmos 

constituiriam condições de possibilidade da objectividade da própria experiência –, mas 

deveriam buscar o seu fundamento através de um processo indutivo com base em factos 

psíquicos dados. Assim, a filosofia tornar-se-ia numa verificação do processo de 

conhecimento, em identidade estrita com a psicologia tomada como ciência natural, 

ciência experimental da qual a lógica e a teoria do conhecimento fariam derivar a sua 

validade objectiva.  

 A objecção de Husserl a este modo de conceber a filosofia consiste numa 

dificuldade de princípio, a saber: se todas as leis são invariavelmente fundadas por 

intermédio da generalização das relações entre factos singulares, ou seja, indutivamente, 

então não só todas as leis são contingentes, mas são apenas relativas aos factos a partir 

dos quais foram generalizadas, sem poderem aspirar a qualquer universalidade e, 

consequentemente, a qualquer validade objectiva. 

 Em reforço da crítica de Husserl, podem ser encontrados princípios na lógica, como 

os princípios de identidade e não-contradição, que são válidos a priori, 

independentemente da consideração empírica dos factos. Como afirma João Paisana: 

 
Se as leis lógicas são leis a priori, universalmente válidas, nunca poderão ser justificadas 

por via indutiva tomando como ponto de partida experiências particulares. De resto, as leis 

lógicas, enquanto universais, são absolutamente certas, ao passo que as leis empíricas, 

enquanto indutivas, são apenas prováveis. 255

 
           

 Em suma, quando analisadas a partir de si mesmas, fora de quaisquer processos 

onde assumam uma função de verificação e validação de supostas leis naturais, as coisas 

singularmente tomadas – por si mesmas e a partir de si mesmas ou auto kath’ hauto – 

carecem de fundamento, sendo afectadas por um incerteza que se traduz, 

ontologicamente, numa espécie de falta de realidade.  

 Fazendo eco deste paradoxo apontado por Husserl, Arendt entendia este estado de 

coisas como um factor estruturante de toda a era moderna256

                                                   
255 Paisana, João, Fenomenologia e Hermenêutica: A Relação entre as Filosofias de Husserl e Heidegger, 
p. 32. 

, e não apenas dos finais do 

séc. XIX, inícios do séc. XX. Arendt descreve as escolas filosóficas pós-hegelianas 

256 Posição de que procurámos dar conta num momento anterior desta reflexão.  
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como filosofias epigonais – incluindo a fenomenologia husserliana, apesar dos seus 

esforços 257  –, no sentido de serem descendentes e reproduzirem a concatenação 

totalizante e teleologicamente orientada dos fenómenos da natureza e da história levada 

a cabo por Hegel, a qual esvaziou o singular de sentido próprio quando desvinculado da 

processualidade histórico-natural. Essa concatenação aprisionou a realidade numa 

totalidade processual de efectivação da identidade entre pensar e ser – ainda que na sua 

formulação moderna 258

 De facto, segundo Hannah Arendt, a modernidade confrontou-nos com o facto de 

nos encontrarmos diante de um mundo marcado pela contingência, um mundo que 

contém entes de cuja realidade não conseguimos dar conta, entes cuja existência escapa 

a qualquer tentativa de fundamentação. Como tal, tais entidades são marcadas pela 

incerteza. De acordo com Arendt:  

 –, resultando na rebelião dos próprios filósofos contra a 

filosofia, entendida como fundada nessa identidade postulada, bem como na 

consequente desvinculação da singularidade com respeito ao todo e, como tal, na 

experiência do carácter infundado de todo o singular.  

 
O sentido moderno da natureza desconcertante do mundo tem tido sempre origem na 

percepção de que as coisas individuais forma arrancadas ao seu contexto funcional. […] 

Quer se escolha interpretar este sentido de desassossego sociológica ou psicologicamente, a 

sua base filosófica é esta. O contexto funcional do mundo no qual eu também estou 

incluído pode sempre explicar e justificar, por exemplo, por que há cadeiras ou mesas de 

todo. Mas nunca será capaz de me fazer compreender por que esta mesa é. E é a existência 

desta mesa, aparte das mesas em geral, que suscita o choque filosófico. 259

 
      

 A questão que este estado de coisas despertou em Husserl pode ser formulada do 

seguinte modo:  

a) Se a generalização a partir de factos não é garantia de qualquer fundamento para 

a realidade; 

                                                   
257 Veja-se Arendt, Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU, p. 164.  
258 Ver Parte I.  
259 « The modern sense of the world's discomfiting nature has always originated in the perception that 
individual things have been torn out of their functional context. […]However one chooses to interpret this 
sense of unease sociologically or psychologically, its philosophical basis is this: The functional context of 
the world in which I too am included can always explain and justify why, for example, there are tables or 
chairs at all. But it will never be able to make me understand why this table is. And it is the existence of 
this table, quite apart from tables in general, that evokes the philosophical shock.»Arendt, Hannah, «What 
is Existential Philosophy?», EU, p. 165.  
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b) Se esta generalização nos faz retornar uma e outra vez aos factos em ordem a 

validar leis que, dessa forma, mostram ser sempre provisórias e incertas; 

c) Então, como se pode constituir a objectividade ou validade objectiva – isto é, a 

necessidade e a universalidade do conhecimento – a partir da singularidade fáctica? 

Como se constitui a objectividade a partir do subjectivo? Como chega o em-si da 

objectividade à representação no conhecimento, tornando-se, ao mesmo tempo, de novo 

subjectivo, isto é, não perdendo o seu carácter de singularidade fáctica? 

Para Arendt, a resposta husserliana a este “choque filosófico” reside justamente na 

compreensão destas coisas isoladas – os entes – como objectos captados pelos actos de 

consciência e reintegrados na unidade da vida consciente. Por intermédio desse desvio 

da consciência, a questão da realidade do mundo, das coisas e de qualquer sujeito 

empírico enquanto um entre muitos é suspensa, tornada aparentemente irrelevante ante 

uma consciência que, capaz de conceber todos os entes como objectos da sua actividade 

cognoscente, transforma o ser compreendido como objectividade vinda à presença no 

espaço da subjectividade no ser do mundo, no ser da própria realidade. Tendo a 

consciência como actividade constitutiva do seu ser e reconduzido à unidade do fluxo 

das suas vivências, o mundo perderia o seu carácter contingente e tornar-se-ia num 

mundo criado, fundado na e pela consciência, no e pelo sujeito.  

Não admira, pois, que a fenomenologia encerre, desde as suas origens em Husserl, 

um repensar do projecto cartesiano, seja no sentido da radicalização do seu pendor 

subjectivante – como parece ser o caso da proposta husserliana –, seja no sentido da 

superação da viragem subjectiva – impulso director da prática arendtiana, 

explicitamente referido por Arendt no final do seu ensaio de explicitação da filosofia da 

existência, quando afirma: 

 
A existência ela mesma nunca é, pela sua natureza, isolada. […] A existência pode apenas 

desenvolver-se na vida partilhada de seres humanos habitando um mundo comum dado a 

todos eles. […] O movimento de transcendência do pensamento, um movimento básico 

para a natureza do homem, e o fracasso do pensamento inerente nesse movimento, traz-nos 

pelo menos a uma recognição de que o homem enquanto “senhor dos seus pensamentos” 

não só é mais do que aquilo que pensa […], mas é também constitutivamente um ser que é 

mais do que um Si-mesmo e quer mais do que a si mesmo. Com esta compreensão, a 

filosofia existencial emergiu do seu período de preocupação com a Si-mesmidade.260

                                                   
260 «Existence itself is, by its very nature, never isolated. […] Existence can develop only in the shared 
life of human beings inhabiting a given world common to them all. […] The movement of transcendence 
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A consequência mais marcante desta separação da filosofia com respeito a qualquer 

forma de lei natural inerente aos acontecimentos – da qual estes seriam emanações 

espácio-temporalmente determinadas assinalando uma qualquer teleologia ou 

progressão com vista à realização histórica de um princípio genésico por si indicado, 

mas que ele mesmo se furta à espácio-temporalidade, servindo apenas de princípio de 

determinação propriamente metafísico (meta-físico porque meta-experiencial) e 

constituindo a unidade significativa das manifestações particulares – foi a libertação do 

singular, da própria factualidade e, com ela, do ser humano concreto com respeito a 

quaisquer fluxos históricos ou naturais, transformando-o na preocupação principal da 

inquirição filosófica261

Esta despretensão ou modéstia de Husserl – como Arendt chama a esta libertação 

husserliana, assinalando o facto de não ser aí reivindicada qualquer ordem de razões ou 

de sentido que não possa ser encontrada na própria singularidade fenoménica – é o 

reflexo do seu enfoque nas “coisas mesmas”.       

. 

 

 

1.2. ESTRUTURA INTENCIONAL E VERDADE (E SER) COMO ADEQUAÇÃO 

 Para Husserl, toda a consciência é consciência de algo, constituindo-se no acto de 

visar um objecto. No entanto, não é o objecto que aparece à consciência que constitui o 

fenómeno, mas a própria vivência intencional, subjectivamente vivida, na qual o objecto 

ele mesmo aparece. O acto de visar não é aqui objecto para a consciência, ele é 

simplesmente vivido, dado que a consciência é vivência e não pura transparência de si a 

si. Nessa medida, os fenómenos não estão objectivamente presentes à consciência, mas 

são por ela vividos e isso constitui o carácter intencional da vivência262

                                                                                                                                                     
in thought, a movement basic to man's nature, and the failure of thought inherent in that movement bring 
us at least to a recognition that man as “master of his thoughts” is not only more than what he thinks […] 
but is also constitutionally a being that is more than a Self and wills more than himself. With this 
understanding, existential philosophy has emerged from its period of preoccupation with Self-ness.», 
Arendt, Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU, pp. 186-187. 

. 

261 Se Husserl se revela capaz de romper e ser totalmente coerente com este desiderato, e se as críticas que 
lhe são dirigidas são ou não válidas, é matéria de uma discussão que não pode ter lugar aqui.  
262  „Die Dingerscheinung (das Erlebnis) ist nicht das erscheinende Ding (das uns vermeintlich in 
leibhaftiger Selbstheit »Gegenüberstehende«). Als dem Bewußtseinszusammenhang zugehörig, erleben 
wir die Erscheinungen, als der phänomenalen Welt zugehörig, erscheinen uns die Dinge. Die 
Erscheinungen selbst erscheinen nicht, sie werden erlebt.“ («A aparição da coisa (a vivência) não é a 
coisa que aparece (o que presumivelmente se nos “depara” na sua ipseidade em carne e osso). Vivemos as 
aparições como pertencentes à tessitura da consciência; as coisas aparecem-nos como pertencentes ao 
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 O enfoque de Husserl nas “coisas mesmas” consubstancia-se numa analítica desta 

manifestabilidade, que pode ser compreendida como expressividade discursiva ou acto 

discursivo – não necessariamente linguístico –, na medida em que cada parte da 

discursividade constitui, por si mesma, uma expressão e que, enquanto tal, não só 

assume a função de signo, indicando algo, mas que aquilo que é indicado não é 

descoberto fora da expressão ela mesma. 

 Pelo contrário, a expressão indica ou refere-se simultaneamente à objectividade, 

isto é, à universalidade e necessidade que nela se expressa como seu correlato objectivo, 

ao mesmo tempo que o modo desse indicar corresponde ao sentido ou significado 

mesmo que, no acto expressivo, é comunicado. Esse significado constitui, para Husserl, 

a essência intencional da expressão ou a sua intenção significativa263

 O ser objectivo da expressão, por seu lado, corresponde à referência que, 

pressupondo um e o mesmo objecto em diversos momentos, confere unidade à 

multiplicidade dos modos potenciais de determinada objectividade.  

.  

 Neste quadro, a experiência cognitiva (erkennen) equivale à possibilidade de 

recognição (er-kennen) do objectivo dado na subjectividade dos modos do seu aparecer, 

dos seus modos de expressão264

 Assim, a intenção significativa que caracteriza a expressão – numa dualidade em si 

contida e descoberta analiticamente ao manifestar-se em simultâneo como algo que é 

indicado (ou referência) e como o modo de indicar esse mesmo algo (significado ou 

sentido) – encerra em si mesma, e antes de qualquer experiência teorética de maior 

complexidade, a condição de possibilidade de todo o conhecimento, não se limitando ao 

conhecimento explícito, mas respeitando a todas as formas de manifestabilidade 

enquanto seu paradigma ou modelo basilar. 

.  

 É neste sentido mais abrangente e fundamental que deve ser entendida a base 

intencional, cujo sentido primordial é cognitivo, que impregna o esforço husserliano de 

uma fenomenologia enquanto teoria do conhecimento, e não apenas no sentido estrito 

de uma formalização dos elementos característicos do conhecer adstritos às actividades 

de pendor teorético propriamente dito, nas quais as possibilidades abertas pelo 

paradigma basilar descobrirão a sua realização mais acabada, a chamada plenitude 

intuitiva.  
                                                                                                                                                     
mundo fenoménico. As próprias aparições não aparecem, são vividas.»), Husserl, Edmund, LU, Bd. 2 I-V, 
p. 350 (p. 381 na edição portuguesa). 
263 Veja-se Husserl, Edmund, LU, Bd. 2 I-V, pp. 37-38.  
264 Veja-se Husserl, Edmund, LU, Bd. 2 I-V, p. 38. 
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 A plenitude intuitiva que caracteriza a doação de um objecto numa forma 

satisfatória corresponde à evidência, a qual assume o lugar de fundamento de todo o 

conhecimento autêntico. Qualquer acto expressivo, quando analiticamente decomposto, 

revela um espectro de possibilidades que podem ir da completa ausência do objecto 

referido pelo acto – um acto signitivo ou significação vazia – até à plenitude intuitiva da 

evidência, não esquecendo todas as possibilidades entre esses dois extremos, as quais 

correspondem aos actos intuitivos, aqueles actos em que o objecto visado está 

imediatamente presente num dos seus modos possíveis de presença265

 Qualquer acto cognitivo – na acepção abrangente que a experiência cognitiva 

assume não enquanto conhecimento efectivo, mas enquanto condição de possibilidade 

de qualquer conhecimento autêntico – permite a distinção de dois elementos 

constituintes, um elemento dito essencial – as intenções significativas ou actos 

significativos –, e um outro elemento que excede essa essência – actos que confirmam 

significados, actos de preenchimento de significado. Estes actos de preenchimento 

confirmam ou infirmam a intenção de significação com maior ou menor adequação e, 

com isso, actualizam ou tornam efectiva a sua referência objectiva. 

.     

 Consequentemente, toda a intuição, toda a presença de um objecto, pressupõe uma 

intenção significativa que antecipa, tornando possível, um eventual preenchimento do 

hiato entre o objecto visado e a sua presença efectiva. Não se trata, pois, de dois actos 

subsistentes separadamente, mas antes de elementos que se fundem no acto cognitivo, 

no acto que realiza a síntese de preenchimento da significação, constituindo assim uma 

relação de conhecimento.  

 Assente na proposta da relação fundamental de toda a manifestabilidade como uma 

relação de conhecimento (er-kennen ou recognição), qualquer possibilidade de uma 

síntese de preenchimento da significação implica: 

a) Por um lado, o pressuposto de algo em comum entre os elementos significativo e 

intuitivo do acto cognitivo – em suma, a identidade entre o visado e o intuído 266

b) E, por outro, uma síntese de recognição da presença dessa objectividade que 

confirma ou infirma essa mesma identidade através do preenchimento.      

; 

 Uma tal síntese é orientada, por sua vez, pelo ideal de evidência, de plena e segura 

adequação entre visado e intuído, «a autêntica adaequatio rei et intellectus; o elemento 
                                                   
265 Veja-se Husserl, Edmund, LU, Bd. 2 VI, p. 116 e seguintes. 
266 Esta pressuposição de uma identidade permanente e imutável como critério de verdade – que aqui é 
apenas referida tácita ou pré-tematicamente – compromete a ruptura de Husserl com a tradição filosófica 
acerca da relação entre ser e verdade.      
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objectivo é exactamente tal como foi visado, efectivamente “presente” ou “dado”; não 

está mais implícita uma intenção parcial que careça do seu preenchimento»267

 

. Ainda de 

acordo com Husserl: 

O sentido pregnante de evidência, do ponto de vista da crítica do conhecimento, porém, diz 

apenas respeito a este objectivo último e inultrapassável, ao acto desta síntese de 

preenchimento que dá à intenção […] a plenitude absoluta do conteúdo, a do próprio 

objecto. […] A própria evidência, dissemo-lo, é ao acto daquela síntese de preenchimento 

mais completa. Tal como cada identificação, ela é um acto objectivante, o seu correlato 

objectivo chama-se ser no sentido de verdade, ou também verdade […].268

 
  

 Ou seja: muito embora a intenção significativa possa ser dotada de validade 

objectiva, visando a necessidade e a universalidade, o seu valor cognitivo, isto é, o seu 

valor de verdade – a verdade ou falsidade daquilo que é assim expresso – só é alcançado 

através do preenchimento enquanto adequação ou concordância entre aquilo que é 

visado na intenção significativa – o que é referido – e aquilo que é dado na intuição – 

simplificando, o modo como o objecto aparece.  

 Disto se segue que a verdade e o ser estão sempre já dados na intuição como 

condição de possibilidade de qualquer distinção entre verdadeiro/falso e ser/não-ser. 

Falar de verdade ou de ser comporta uma experiência antepredicativa ou pré-

proposicional enquanto horizonte infinito de perspectivação do intuído, enquanto 

unidade potencial de modos de apresentação do objecto, o qual funda qualquer 

infirmação ou confirmação da intenção significativa, por intermédio da intuição. Cada 

perspectiva é experienciada, vivida como parcial, enquanto uma entre muitas possíveis, 

na medida em que, na sua parcialidade, pressupõe e remete para uma unidade ideal 

enquanto horizonte potencialmente infinito de perspectivação de um e o mesmo objecto.  

 Para ilustrar o que vem sendo dito com um exemplo, tome-se a expressão “o lápis é 

azul”, a qual corresponde ao que Husserl chama “estado de coisas” (Sachverhalt) e cujo 

                                                   
267 „die echte adaequatio rei et intellectus hergestellt: das Gegenständliche ist genau als das, als welches 
es intendiert ist, wirklich »gegenwärtig« oder »gegeben«; keine Partialintention ist mehr impliziert, die 
ihrer Erfüllung ermangelte.“, Husserl, Edmund, LU, Bd. 2 VI, p. 118 (p. 123 na edição portuguesa). 
268  „Der erkenntniskritisch prägnante Sinn von Evidenz betrifft aber ausschließlich dieses letzte, 
unüberschreitbare Ziel, den Akt dieser vollkommensten Erfüllungssynthesis, welcher der Intention [...] 
die absolute Inhaltsfülle, die des Gegenstandes selbst, gibt. [...] Die Evidenz selbst ist, sagten wir, der Akt 
jener vollkommensten Deckungssynthesis. Wie jede Idenfizierung ist sie ein objektivierender Akt, ihr 
objektives Korrelat heißt Sein im Sinne der Wahrheit oder auch Wahrheit [...].“, Husserl, Edmund, LU, 
Bd. 2 VI, pp. 121-122 (pp. 126-127 na edição portuguesa). 
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significado diz respeito à expressão na sua totalidade269. Nela é afirmado que o objecto 

“lápis” tem “azul” como propriedade. Todavia, a “azulidade” não esgota aquilo que é 

referido pela expressão, a saber, aquilo que “lápis” é em si mesmo e no seu ser-objecto, 

constituindo apenas um modo da sua manifestação, um momento do ser-objecto do 

lápis. A “azulidade” não dá conta do facto de “este lápis ser azul”. O ser não é um 

predicado real do objecto270, mas é dado antepredicativamente. Assim, a verdade – o ser 

no sentido da plena identificação entre visado e dado – a respeito do lápis não depende 

da adequação do predicado “azul” ao sujeito “lápis” – embora o ser no sentido de 

verdade predicativa ou proposicional aí viva, não á aí expresso nem coincide com o ser 

visado e vivido no “é” da asserção271 –, mas de uma doação do ser do lápis na intuição 

enquanto condição de possibilidade de qualquer perspectiva, necessariamente parcial ou 

assente numa relação parte-todo – o ser visado e vivido no “é” da asserção enquanto 

«momento sintético do ente no sentido de verdadeiro»272

 Dito de forma mais genérica, toda a intuição ou modo de aparecer contém já em si, 

como um dado e de forma meramente potencial aguardando actualização, a unidade 

sintética que constitui o ser do objecto, a plena presença do objecto, a qual corresponde 

a um excesso de significação vivido em toda a intuição.  

.  

 É na tentativa de compreender de que forma o ser do objecto, ainda que 

potencialmente, pode ser dado, antepredicativamente e enquanto excesso de 
                                                   
269 No exemplo que aqui apresentamos tomamos a expressão “A é b” e o ser dado na cópula como 
modelo, mas estão incluídas na concepção de “estado-de-coisas” todas as expressões tradicionalmente 
associadas ao conceito de forma lógica. Segundo Husserl: „Was vom Sein gilt, gilt offenbar von den 
übrigen kategorialen Formen in den Aussagen, mögen sie nun Bestandstücke der Termini untereinander 
oder die Termini selbst zur Einheit des Satzes verknüpfen. Das Ein und das Das, das Und und das Oder, 
das Wenn und das So, das Alle und das Kein, das Etwas und Nichts, die Quantitätsformen und die 
Anzahlbestimmungen usw. – all das sind bedeutende Satzelemente, aber ihre gegenständlichen Korrelate 
[...] suchen wir vergeblich in der Sphäre der realen Gegenstände, was ja nichts anderes heißt, als der 
Gegenstände möglicher sinnlichen Wahrnehmung.“ («O que vale para o ser vale, claramente, para as 
restantes formas categoriais na asserção, possam elas ligar entre si elementos dos termos, ou os próprios 
termos na unidade da proposição. O um e o o, o um e o ou, o se e o então, o todos e o nenhum, o alguma 
coisa e o nada, as formas de quantidade e as determinações numéricas, tudo isto constitui elementos 
significativos da proposição, mas em vão procuraremos os seus correlatos objectivos […] na esfera dos 
objectos reais, o que, na verdade, não significa senão os objectos da percepção sensível possível.»), 
Husserl, Edmund, LU, Bd. 2 VI, pp. 138-139 (pp. 142-143 na edição portuguesa).   
270 Citando Husserl: „[...] das Sein in der attributiven und prädikativen Funktion, erfüllt sich [...]in keiner 
Wahrnehmung. Hier erinnern wir uns an den Kant‘schen Satz: Das Sein ist kein reales Prädikat. [...] Die 
Farbe kann ich sehen, nicht das Farbig-sein. Die Glätte kann ich fühlen, nicht aber das Glatt-sein. Den 
Ton kann ich hören, nicht aber das Tönend-sein.“ («[…] o ser em função atributiva e predicativa não se 
preenche […] em nenhuma percepção. Aqui recordamo-nos da proposição kantiana: o ser não é um 
predicado real. […] Posso ver as cores, mas não o ser-colorido. Posso sentir o polimento, mas não o ser-
polido. Posso ouvir o som, mas não o ser-sonante.»),  Husserl, Edmund, LU, Bd. 2 VI, p. 137 (p. 141 na 
edição portuguesa).   
271 Veja-se Husserl, Edmund, LU, Bd. 2 VI, p. 124 (p. 128 na edição portuguesa).  
272 „[...] das synthetische Moment des Seienden im Sinne des Wahren [...].“, Husserl, Edmund, LU, Bd. 2 
VI, p. 124 (p. 128 na edição portuguesa). 



158 
 

significação ou sentido, numa manifestação necessariamente parcial do mesmo – 

retomando o tema das condições de possibilidade do objectivo no subjectivo –, que 

Husserl vai distinguir entre intuição categorial e intuição sensível, distinção que se 

revelará fulcral para a viragem existencial da fenomenologia.  

 

 

1.3. VIRAGEM EXISTENCIAL 

 Em praticamente toda a tradição filosófica ocidental, e principalmente desde a sua 

formalização no Sobre a Interpretação de Aristóteles, que se assumiu que a distinção 

entre verdade e falsidade – ser e não-ser – só se aplicava a proposições ou juízos, não 

fazendo qualquer sentido quando aplicada a termos isolados273. Como vimos na secção 

anterior, a concepção de verdade proposta por Husserl liberta quer esta última, quer o 

ser, da cópula do juízo, mostrando assim que a própria distinção entre verdade e 

falsidade em sentido proposicional e a sua validade pressupõem um acesso à verdade e 

ao ser que é ele mesmo pré-proposicional ou antepredicativo274

 Para dar conta desta noção de verdade no quadro do seu conceito de 

intencionalidade – o qual, como vimos, é primariamente cognitivo e assenta num 

espectro de preenchimento do visado que vai da ausência do objecto à sua plena 

presença imediata na evidência –, Husserl avança com a distinção entre intuição 

sensível e intuição categorial.  

, correspondendo a um 

excedente de significação vivido em toda a intuição.  

 A introdução da intuição categorial pretende dar conta do problema da verdade no 

que respeita a “estados-de-coisas” ou a expressões complexas como as que podem ser 

encontradas nas asserções empíricas. Categorial refere-se, assim, a um tipo de intuição 

que preenche os significados de formas categoriais como os juízos, os quais não 

encontram «na esfera da percepção sensível assim entendida e, de forma 

correspondente, na intuição sensível em geral […] não encontra, então, uma 

significação tal como a da palavra ser nenhum correlato possível e, por isso, nos actos 

de tal percepção, nenhum preenchimento possível»275

                                                   
273 Veja-se Aristóteles, Sobre a Interpretação, 16a 10-15. 

.  

274 Uma observação que, aliás, já havia sido feita, de certa maneira, pelo próprio Aristóteles no tratado 
referido acima. Veja-se Aristóteles, Sobre a Interpretação, 16a 10-15.   
275  „In der Sphäre der so verstandenen sinnlichen Wahrnehmung, und entsprechend der sinnlichen 
Anschanung überhaupt [...] findet nun eine Bedeutung, wie die des Wortes Sein, kein mögliches 
objektives Korrelat und darum in den Akten solcher Wahrnehmung keine mögliche Erfüllung.“, Husserl, 
Edmund, LU, Bd. 2 VI, p. 138 (p. 142 na edição portuguesa). 
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 Como já assinalámos, num qualquer juízo de tipo “A é b” está presente uma forma 

complementar que contém o ser, forma que não é ela mesma alcançada na intuição 

sensível. O “é” é aí visado signitivamente, uma visada que pode ser compreendida como 

uma intenção significativa que se dirige não à simplicidade da intuição sensível, mas a 

um universal que, estando já de alguma forma presente na intuição sensível, não pode 

por esta ser preenchido, carecendo de comprovação276

 De acordo com Husserl, tal como é para nós possível ter uma intuição directa e 

imediata de propriedades individuais e de entidades concretas – aquilo a que o filósofo 

chama “objectos reais” –, assim também nos deve ser possível intuir significados, 

objectos e estados-de-coisas ideais. Muito embora esta idealidade, na concepção de 

intencionalidade avançada por Husserl, diga respeito ao lado subjectivo dos actos ou ao 

seu sentido, isso não implica que estejamos aqui diante de um momento meramente 

subjectivo e que, como tal, os objectos ideais sejam objectos resultantes de uma reflexão 

sobre os próprios actos. Uma tal solução significaria que a origem do conceito de ser 

seria descoberta na reflexão sobre o juízo, retomando a doutrina clássica de que o ser e a 

verdade ocorrem primariamente na proposição. 

. 

 Não é esse o caso. As formas categoriais não são constituídas pelos actos do mesmo 

tipo que os juízos; elas são os objectos que se manifestam ou tornam visíveis nesses 

actos. Como vimos, cada intenção significativa antecipa a possibilidade do seu eventual 

preenchimento. No caso das expressões categoriais, nomeadamente no caso concreto do 

“ser” indicado pela cópula no juízo, a antecipação da possibilidade desse preenchimento 

ocorre e está fundada em toda a intuição sensível. Com essa possibilidade é dado, de 

forma não-tematizada, o próprio ser do objecto universal visado, o qual aguarda 

preenchimento, pelo que, como diz Husserl,  

 
                                                   
276 „Das Sein ist nichts im Gegenstande, kein Teil desselben, kein ihm einwohnendes Moment; keine 
Qualität oder Intensität, aber auch keine Figur, keine innere Form überhaupt, kein wie immer zu 
fassendes konstitutives Merkmal. Das Sein ist aber auch nichts an einem Gegenstande, es ist wie kein 
reales inneres, so auch kein reales äußeres Merkmal und darum im realen Sinne überhäupt kein 
»Merkmal«. Denn es betrifft auch nicht die sachlichen Einheitsformen, welche Gegenstände zu 
umfassenderen Gegenständen verknüpfen, Farben zu Farbengestalten, Töne zu Harmonien, Dinge zu 
umfassenderen Dingen oder Dingordnungen (Garten, Straße, phänomenale Außenwelt). [...] das Sein sei 
schlechthin nichts Wahrnehmbares.“ («O ser não é nada no objecto, não é nenhuma parte dele, nenhum 
momento que nele resida; nenhuma qualidade ou intensidade, mas também não é nenhuma figura, 
nenhuma forma interior em geral, nenhuma nota característica constitutiva, seja como for que tenha de ser 
concebida. O ser também não é nada do objecto, não é como um interior real, nem sequer uma nota 
característica exterior real e, por isso, em sentido real geral, não é nenhuma “nota característica”. Ele 
também não diz respeito a formas de unidade coisal, que ligam objectos a objectos mais abrangentes ou a 
ordenações de coisas (jardins, ruas, mundo exterior fenomenal). […] o ser pura e simplesmente não é 
nada percepcionável.»), Husserl, Edmund, LU, Bd. 2 VI, p. 137 (pp. 141-142 na edição portuguesa).    
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Não é na reflexão sobre juízos, ou melhor, sobre o preenchimento de juízos, mas sim nos 

próprios preenchimentos de juízos, que reside verdadeiramente a origem do conceito de 

estado-de-coisas e de ser […]; não é nestes actos como objectos, mas sim nos objectos 

destes actos que encontramos o fundamento de abstracção para a realização dos 

mencionados conceitos […].277

 
           

 Para Husserl, o categorial é dado, tal como o sensível, pelo que o preenchimento 

das expressões complexas, cujo correlato é um objecto categorial, tem de ser possível 

numa intuição igualmente categorial, tal como as expressões simples encontram o seu 

preenchimento na intuição sensível: «o categorial é o analogon dos dados dos 

sentidos»278

 Como sabemos, para Husserl, intuição corresponde à presença imediata do visado, 

pelo que a analogia distingue entre intuição simples e intuição categorial apenas no que 

respeita à relação de fundamentação: como o objecto potencial das expressões 

categorias é sempre dado na intuição sensível, embora não seja aí directamente visado, é 

nesta última que a intuição categorial descobre o seu fundamento. Isto significa que a 

intuição categorial não corresponde a uma qualquer intuição intelectual depurada de 

todo o elemento sensível, mas é sempre acompanhada de um carácter sensível, o qual 

constitui uma espécie de materialidade da intuição categorial e introduz níveis de mais 

elevada ou de menos elevada categorialidade, dependendo da maior ou menor presença 

do sensível.  

.  

 A distinção husserliana entre intuição sensível e intuição categorial deixa-se captar 

com maior facilidade se considerarmos o paralelismo que Husserl estabelece com Kant 

e a sua distinção entre sensibilidade e entendimento: tal como, em Kant, as intuições 

sem conceitos são cegas, assim também a intuição sensível não desemboca num diverso 

sensível indistinto, constituindo já um objecto; e tal como, para Kant, os pensamentos 

sem conteúdo são vazios, assim também para Husserl os objectos descobertos pela 

intuição categorial não surgem do nada, mas têm de estar eles mesmo fundados, isto é, a 

possibilidade do seu preenchimento tem de se de alguma forma já dada justamente na 

intuição sensível. 

                                                   
277  „Nicht in der Reflexion auf Urteile oder vielmehr auf Urteilserfüllungen, sondern in den 
Urteilserfüllungen selbst liegt wahrhaft der Ursprung der Begriffe Sachverhalt und Sein [...]; nicht in 
diesen Akten als Gegenständen, sondern in den Gegenständen dieser Akte finden wir das 
Abstraktionsfundament für die Realisierung der besagten Begriffe [...].“, Husserl, Edmund, LU, Bd. 2 VI, 
p. 141 (p. 145 na edição portuguesa).  
278 „[...] das Kategoriale ist das, was den sinnlichen Daten entspricht.“, Heidegger, Martin, «Seminar in 
Zähringen 1973», HGA 15, p. 376. 
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 Ora, é justamente no momento em que realiza os seus propósitos que a concepção 

de verdade e de ser proposta por Husserl, assente na distinção entre intuição sensível e 

intuição categorial, se torna problemática e mesmo paradoxal.  

 A análise da expressão enquanto unidade básica do modelo de intencionalidade 

husserliano mostrou a sua constituição dual: a expressão tem um lado subjectivo, 

manifestando um acto particular ou momento do objecto; e tem um lado objectivo, no 

qual se refere ao objecto ou à entidade parcialmente descoberta por esse mesmo acto. 

Cada expressão é, pois, animada por uma intenção comunicativa, pois um determinado 

modo de manifestação é imediatamente posto em relação com a coisa que nele se 

manifesta como um todo, como unidade referencial de diversos momentos de doação.  

 Esta forma de caracterizar as expressões serve não só para os actos complexos 

como os juízos, mas também para os actos simples que nos apresentam directamente um 

objecto.  

 De acordo com Heidegger, esta concepção de expressão encerra, no contexto do 

pensamento husserliano nas Logische Untersuchungen, uma ambiguidade no tratamento 

do objecto: o objecto é simultaneamente o percebido – ou seja, uma percepção sensível, 

aquilo que é sensorialmente dado como exemplo de objecto sensível ou momento de 

uma coisa; e a coisa percebida – isto é, o objecto propriamente dito, que se torna 

“visível” na percepção como excedente de significação, embora o seu carácter de 

objecto – este objecto – não seja sensivelmente percebido. Nesta segunda acepção, o 

objecto assume o carácter de coisa, de substância, a qual, em Husserl, não se limita a ser 

uma categoria do entendimento, uma forma que ajusta espontaneamente o diverso 

sensível à capacidade de conhecer de um sujeito transcendental – como em Kant –, mas 

um dado intuitivo, um trazer-à-presença de um objecto ideal, a categoria, que se 

distingue e é independente do objecto sensível279

 Ora, isto parece indicar que mesmo os actos simples estão sempre já “saturados”, 

por assim dizer, de categorialidade, por uma objectualidade (Gegenständlichkeit, 

chama-lhe Heidegger

. 

280) que determina e se constitui como fundamento de todo o 

objecto sensível281

 

. Segundo Heidegger, 

                                                   
279 Veja-se Heidegger, Martin, «Seminar in Zähringen 1973», HGA 15, pp. 375-376. 
280 Veja-se Heidegger, Martin, «Seminar in Zähringen 1973», HGA 15, p. 378. 
281 Uma espécie de superfície que se constitui em condição de possibilidade do aparecimento de formas, 
cores, etc.. A superfície ela mesma não aparece ou, como diz Heidegger, é mais aparecente do que aquilo 
que aparece.   
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Asserções são actos de significação, e asserções no sentido de proposições formuladas são 

apenas formas determinadas de expressividade no sentido de expressarem vivências ou 

comportamentos através do significado. É um mérito essencial da investigação 

fenomenológica que este sentido autêntico da expressão e da expressividade de todos os 

comportamentos se tenha tornado fundamental e tenha sido colocado no primeiro plano da 

questão da estrutura do lógico. Isto não é surpreendente quando se considera que os nossos 

comportamentos são, de facto, atravessados consistentemente por asserções, que eles são 

sempre realizados numa expressividade determinada. É também matéria de facto que as 

nossas percepções e estados constitutivos mais simples são já expressos, mais ainda, são 

interpretados de determinado modo. 282

 
           

 Há já uma articulação, uma síntese antepredicativa do objecto, numa espécie de 

duplo reenvio, no qual a intuição categorial é remetida para o sensível e compreendida a 

partir dele, e a intuição sensível remetida para uma dimensão categorial, pois só esta 

parece estar apta a fornecer o ser da coisa. Para Dahlstrom, esta saturação categorial das 

expressões conduz Heidegger a afirmar, contra Husserl, que «nós vemos primária e 

originalmente não tanto os objectos e as coisas, mas antes falamos acerca deles; mais 

precisamente, nós não falamos do que vemos mas, inversamente, vemos aquilo que se 

diz acerca do assunto»283

 Em suma, o primeiro caso de reenvio vai ao encontro da tese de Husserl, pois é a 

vivência do ser, a sua compreensão prévia ou doação como excedente de significação na 

intuição sensível que deve fundar qualquer juízo acerca do mesmo; mas a admissão do 

segundo reenvio deita por terra o carácter fundacional e autónomo da intuição sensível, 

pois suprime a distinção entre intuição sensível e intuição categorial e, como tal, mostra 

a parcialidade dos próprios esforços de Husserl de fundar o objectivo no subjectivo.  

. 

                                                   
282„Aussagen sind Bedeutungsakte, und Aussagen im Sinne des formulierten Satzes sind nur bestimmte 
Formen der Ausdrück-lichkeit im Sùone des Ausdrückens von Erlebnissen oder Verhaltungen durch 
Bedeutung. Es ist ein wesentliches Verdienst der phänomenologischen Untersuchungen, daß dieser 
eigentliehe Sinn des Ausdrückens und der Ausgedrücktheit aller Ver-haltungen grundsätzlich in den 
Vordergrund der Frage nach der Struktur des Logischen gestellt wurde. Das ist nicht verwunderlich, wenn 
man bedenkt, daß faktisch unsere Verhaltungen durchgängig von Aussagen durchsetzt sind, sie jeweils in 
bestimmter Ausdrücklichkeit vollzogen werden. Faktisch ist es auch so, daß unsere schlichtesten 
Wahrnehmungen und Ver-fassungen schon ausgedrückte, mehr noch, in bestimmter Weise interpretierte 
sind“, Heidegger, Martin, Prolegomena Zur Geschichte des Zeitbegriffes Sommersemester 1925, HGA 
Band 20, pp. 74-75. 
283 Veja-se Dahlstrom, Daniel, Heidegger’s Concept of Truth, p. 85; e Heidegger, Martin, Prolegomena 
Zur Geschichte des Zeitbegriffes Sommersemester 1925, HGA Band 20, p. 75: «Wir sehen nicht so sehr 
primär und ur-sprünglich die Gegenstände und Dinge, sondern zunächst sprechen wir darüber, genauer 
sprechen wir nicht das aus, was wir sehen, sondern umgekehrt, wir sehen, was man über die Sache 
spricht». 
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 Nesta leitura heideggeriana deve-se, pois, compreender por “objectualidade” não a 

objectividade – a universalidade e a necessidade – do conhecimento (a chamada 

Objectivität, para a qual Husserl oferece um resposta cabal) 284

 A afirmação do carácter abstracto da intuição simples e a exigência de uma intuição 

concreta que contém já um estrato categorial desloca a investigação para lá do horizonte 

traçado por Husserl nas Investigações Lógicas, a saber, o horizonte da determinação das 

condições de possibilidade do conhecimento, transpondo a discussão para o campo da 

ontologia e para uma investigação em torno do sentido do ser.  

, mas o próprio ser-

objecto que funda toda a coisa enquanto unidade referencial dada como excedente de 

significação na intuição simples e que, ao articular antepredicativamente o diverso 

sensível, permite que o objecto da intuição apareça. A intuição concreta nunca é, desta 

forma, uma percepção sensível isolada, mas sempre uma intuição já recoberta, 

estratificada, categorialmente determinada, pelo que falar de intuição simples parece 

equivaler a falar de uma abstracção. Em consequência, a distinção entre intuição 

sensível e intuição categorial parece corresponder a pouco mais do que à distinção entre 

percepção implícita e percepção explícita, ou à distinção entre visadas categoriais pré-

temáticas e temáticas.  

 Ao detectar um compromisso ontológico implícito nas teses de Husserl, Heidegger 

põe em causa aquilo que o seu antigo mestre pretendia desde o início, isto é, uma 

suposta neutralidade ontológica das suas teses – é preciso não esquecer que toda a 

iniciativa fenomenológica husserliana assenta na suspensão de juízo acerca da realidade. 

Ao remeter a análise fenomenológica para o campo da ontologia, Heidegger trata de 

questionar o sentido da realidade do objecto, transformando a questão ontológica no 

núcleo da indagação fenomenológica.  

 Ficam assim claros os limites da proposta de Husserl tal como Heidegger os 

concebe, uma clarificação de limites que servirá também à reflexão de Arendt, muito 

embora numa direcção distinta quer do primeiro, quer do segundo.  

 A resposta à questão da objectualidade do objecto tem como pressuposto a resposta 

à interrogação em torno do sentido do ser do ente, uma vez que a objectualidade ou ser-

objecto em contraposição a um ser-sujeito é apenas um entre outros modos possíveis de 

presença ou ser, um modo no qual o ser se torna presente, como objecto, no espaço da 

                                                   
284 A distinção entre objectualidade – Gegenständlichkeit – e objectividade – Objektivität –, introduzida 
por Heidegger, é decisiva para a compreensão da cisão entre a fenomenologia husserliana e a 
fenomenologia heideggeriana.  
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subjectividade. A relação sujeito-objecto subentende já uma abertura prévia ao ser do 

ente ou daquilo que aparece – no caso, como objecto a um sujeito – na qual 

subjectividade e a objectividade estão fundadas: o Dasein, ser-aí ou existência, proposto 

por Heidegger como alternativa a Bewusstsein ou consciência. 

 No Seminário de Zähringen, Heidegger esclarece a sua interpretação de 

Bewusstsein, sublinhando a presença do particípio passado de “saber” (ge-wusst), o 

qual, por seu lado, se refere a videre, ver. Nesse sentido, saber é ter-visto, e é nesta 

dimensão do ver que a consciência se move. Mas o que funda este ter-visto da 

consciência? E qual é o significado de Sein em Bewusstsein?     

 Sein em Bewusstsein significa estar-presente-a-si-mesmo. Esta presença a si, que 

constitui o carácter de ser da consciência, é determinada pela subjectividade. No 

entanto, a subjectividade não é questionada no seu ser, que permanece sendo um 

fundamentum inconcussum desde Descartes. O ser-para-si que caracteriza o ser-objecto, 

embora pressuponha uma transcendência que o funda, nunca sai da imanência da 

consciência, permanecendo na subjectividade.285

 Quando, ao falar de intencionalidade, referimos que a consciência é sempre 

consciência de algo, sublinhámos o “de”, pois este é revelador da presença do genitivo 

que traduz a vida da própria consciência. Assim, pode dizer-se que a consciência tem 

algo como objecto directo da sua actividade, seu resultado directo, mas também que a 

consciência mesma se faz objecto. Isto significa que aquilo que caracteriza a 

subjectividade da consciência é a sua objectualidade, uma actividade ou ser próprio que 

se determina num constituir e constituir-se em objecto, ou seja, devir objecto, aqui 

compreendido como a actividade de trazer o seu ser, na forma de um objecto – enquanto 

sujeito corpóreo, sujeito empírico, etc., o «eu a si próprio aparece»

  

286 –, à presença do 

sujeito fenomenológico287

                                                   
285 Veja-se Heidegger, Martin, «Seminar in Zähringen 1973», HGA 15, pp. 379-380. 

.  

286 „[…] das Ich sich selbst erscheine [...].“, Husserl, Edmund, LU, Bd. 2 I-V, p. 362 (p. 397 na edição 
portuguesa). 
287 „Die bewußte intentionale Beziehung des Ich auf seine Gegenstände kann ich nicht auders verstehen, 
als daß zum phänomenologischen Gesamtbestand der Bewußtseinseinheit eben auch solche intentionale 
Erlebnisse gehören, in denen der Ichleib, das Ich als die geistige Person und so das ganze empirische 
Ichsubjekt (Ich, der Mensch) das intentionale Objekt ist, und daß solche intentionalen Erlebnisse zugleich 
einen wesentlichen phänomenologischen Kern des phänomenalen Ich ausmachen. [...] wer nicht 
anerkennen will, was uns als das Allersicherste gilt, daß das Gegenstand-sein, phänomenologisch 
gesprochen, in gewissen Akten liegt, in welchen etwas als Gegenstand erscheint oder gedacht ist: der wird 
freilich nicht verstehen können, wie das Gegenstand-sein selbst wieder gegenständlich werden kann. 
Nach uns ist die Sache ganz klar: Akte "richten sich" auf die Eigenart von Akten, in denen etwas 
erscheint; oder Akte richten sich auf das empirische Ich und auf seine Beziehung auf den Gegenstand. 
Den  phänomenologischen Kern des Ich (des empirischen) bilden hierbei Akte, die ihm Gegenstände 
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 Posto de outro modo: se é certo que a consciência possui algo como objecto directo 

e actual da sua actividade, não é menos certo que, no movimento de constituição do 

objecto, a própria consciência devém não um objecto actual, mas possível. A 

objectualidade ou a realidade característica do ser-sujeito adquire um sentido potencial, 

o qual permanece, ao contrário daquilo que é para a consciência objecto actual, por 

tematizar, tornando-se assim não meramente possível, mas a própria condição 

possibilitante de qualquer objectividade. Segundo Husserl (que aqui citamos 

extensamente): 

 
Em todo o cogito actual, o ego vive a sua vida num sentido especial. Mas todos os 

processos mentais no pano de fundo pertencem-lhe do mesmo modo; e ele pertence-lhes. 

Todos eles, enquanto pertencendo ao fluxo de processos mentais uno que é meu, têm de 

admitir ser convertidos em cogitationes actuais ou incorporados em cogitationes actuais 

enquanto constituintes imanentes. Nas palavras de Kant, “O eu penso tem de poder 

acompanhar todas as minhas representações”. Se retivermos um Ego puro enquanto resíduo 

após a nossa exclusão fenomenológica do mundo e da subjectividade empírica nele incluída 

(e um ego puro essencialmente diferente para cada fluxo de processos mentais), então é 

apresentada, no caso do ego, uma transcendência de tipo peculiar – uma transcendência que 

não é constituída –, uma transcendência no interior da imanência. Devido ao papel essencial 

imediatamente desempenhado por esta transcendência no caso de qualquer cogitação, não 

devemos empreender à sua exclusão, embora em muitas investigações as questões 

concernentes ao ego puro possam permanecer in suspenso. Mas apenas na medida em que 

se estendem a sua peculiaridade essencial imediata, evidentemente averiguável, e o seu 

carácter de dado em conjunto com a consciência pura, é que nós nos propomos contar o ego 

puro como um datum fenomenológico; todas as teorias acerca dele que excedam esses 

limites passam pela exclusão.288

                                                                                                                                                     
"zum Bewußtsein bringen", "in" ihnen "richtet sich" das Ich auf den betreffenden Gegenstand.“ («À 
relação intencional consciente do eu com os seus objectos não a posso compreender de um modo 
diferente do que dizendo que pertencem à consistência fenomenológica total da unidade de consciência 
precisamente essas vivências intencionais em que o eu-corpo, o eu enquanto pessoa espiritual e, assim, o 
eu-sujeito empírico por inteiro (eu, o homem) é um objecto intencional, e que estas vivências intencionais 
constituem, ao mesmo tempo, um núcleo fenomenológico essencial do eu fenoménico. […] quem não 
quer reconhecer o que vale, para nós, como o mais seguro de tudo, a saber, que ser-objecto reside, 
fenomenologicamente falando, em certos actos em que qualquer coisa aparece ou é pensada como 
objecto, esse não poderá, certamente, compreender como o ser-objecto pode tornar-se ele próprio 
objectivo. Em nossa opinião, a coisa é totalmente clara: os actos “dirigem-se para” a índole peculiar dos 
actos em que qualquer coisa aparece; ou os actos dirigem-se para o eu empírico e para a sua relação com 
o objecto. O núcleo fenomenológico do eu (do eu empírico) é, com isto, formado por actos que lhe 
“trazem à consciência” objectos, “neles” o eu “dirige-se” ao objecto respectivo.»), Husserl, Edmund, LU, 
Bd. 2 I-V, pp. 361-362 (p. 396 na edição portuguesa).  

       

288 „In jedem aktuellen cogito lebt es sich in besonderem Sinn aus, aber auch alle Hintergrundserlebnisse 
gehören zu ihm und es zu ihnen, sie alle, als zu dem einen Erlebnisstrom gehörig, der der meine ist, 
müssen sich in aktuelle cogitationes verwandeln oder in solche immanent einbeziehen lassen; in 
Kantischer Sprache: »Das ‚Ich denke‘ muß alle meine Vorstellungen begleiten können«. Verbleibt uns als 
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 Para Husserl, a intencionalidade tem, portanto, um carácter dual, mas não dualista: 

sujeito e objecto não têm qualquer realidade fora das suas relações intencionais, 

resultando apenas de uma analítica dos actos de consciência.  

 Não se trata aqui de cada vivência intencional nos colocar na presença de duas 

coisas ontologicamente separadas, o objecto visado e o acto de consciência que a ele se 

refere, numa reformulação da distinção cartesiana entre res cogitans e res extensa.  

 A objectividade ocorre no campo aberto pela subjectividade quando esta se 

constitui em operador da distinção sujeito/objecto, e Husserl procura suspender 

qualquer juízo acerca da realidade dos objectos, uma vez que aquilo que importa é o 

facto de sujeito e objecto constituírem correlatos significativos de um acto de 

consciência. Todo o objecto aparece numa vivência, a qual é sempre vivência de um 

sujeito cuja actividade constitui a sua condição de possibilidade, o campo transcendental 

no qual toda a vivência pode ter lugar. E é esse campo transcendental que, integrando 

cada vivência particular no fluxo da consciência, lhe confere unidade significativa. 

Procurando esclarecer em que consiste este fluxo, essa unidade persistente do todo 

fenomenológico que caracteriza a vida do ego puro, Husserl afirma:    

 
[…] se tomarmos o cogito, ergo sum, ou antes o simples sum, como uma evidência que se 

pode manter contra todas as dúvidas quanto à sua validade, é então compreensível que não 

será o eu empírico que pode passar aqui por eu. Mas porque, por outro lado, deveremos 

admitir que a evidência da proposição eu sou não pode estar dependente do conhecimento 

ou da assunção dos conceitos filosóficos de eu, que permanecem sempre questionáveis, 

poderemos no melhor dos casos dizer: no juízo eu sou, a evidência está pendente de um 

certo núcleo, não delimitado com acuidade conceptual, da representação empírica do eu. 

[…] Não é apenas o eu sou que é evidente, mas também inumeráveis juízos da forma eu 

percepciono isto ou aquilo – a saber, na medida em que não apenas presumo, mas estou 

                                                                                                                                                     
Residuum der phänomenologischen Ausschaltung der Welt und der ihr zugehörigen empirischen 
Subjektivität ein reines Ich (und dann für jeden Erlebnisstrom ein prinzipiell verschiedenes), dann bietet 
sich mit ihm eine eigenartige – nicht konstituierte – Transzendenz, eine Transzendenz in der Immanenz 
dar. Bei der unmittelbar wesentlichen Rolle, die diese Transzendenz bei jeder cogitatio spielt, werden wir 
sie einer Ausschaltung nicht unterziehen dürfen, obschon für viele Untersuchungen die Fragen des reinen 
Ich in suspenso bleiben können. Aber nur soweit, wie die unmittelbare evident feststellbare 
Wesenseigentümlichkeit und Mitgegebenheit mit dem reinen Bewußtsein reicht, wollen wir das reine Ich 
als phänomenologisches Datum rechnen, während alle Lehren über dasselbe, welche über diesen Rahmen 
hinausreichen, der Ausschaltung verfallen sollen.“, Husserl, Edmund, Ideen I, pp. 123-124. 
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antes seguro com evidência de que o percepcionado está também aqui dado tal como é 

presumido, que o capto, a ele próprio, tal como é. 289

 
 

 Em suma, a experiência da unidade dos objectos depende da experiência da 

unidade, permanência e persistência do sum, do ser da consciência, enquanto evidência 

última que resiste a toda a dúvida.  

 E aqui reside o carácter paradoxal da posição husserliana, tal como lida por 

Heidegger e assimilada por Arendt: ao fazer assentar a objectividade no ser da 

consciência – um ser que é, por seu lado, dado –, Husserl quer reduzir toda a 

transcendência ou ser do mundo à imanência ou ser da consciência, com isso afirmando 

um ser que é estranho à própria consciência, um ser que permanece inquestionado.   

 A transcendência, que sempre tem de ser pressuposta em qualquer acto de 

consciência, é justamente a realidade caracterizada pelo «“ficar imóvel e permanecer” a 

mesma o tempo suficiente para se tornar num objecto de atestação e reconhecimento por 

um sujeito»290, assim conferindo uma certeza ao percebido que é independente do acto 

de percepção. Uma tal certeza brota da possibilidade de o objecto percebido aparecer a 

outros, uma possibilidade que, para Arendt, está embutida em tudo aquilo que aparece: 

«Todos os objectos, porque aparecem, indicam um sujeito e, tal como todo o acto 

subjectivo tem o seu objecto intencional, assim também todo o objecto aparecente tem o 

seu sujeito intencional»291

 Para Arendt, o solipsismo das teses husserlianas – bem como de todas as teorias 

que procurem fundar a realidade num Si-mesmo – revela-se na sua tentativa de redução 

da transcendência a um fluxo imanente – no caso, o fluxo da consciência –, assim 

contrariando o experiencialmente dado, isto é, o próprio fenómeno

.  

292

                                                   
289 „Nehmen wir das cogito, ergo sum, oder vielmehr das einfache sum als eine Evidenz in Anspruch, die 
allen Zweifeln gegenüber ihre Geltung behaupten dürfe, so ist es selbstverständlich, daß hierbei als Ich 
nicht das empirische Ich passieren kann. Da wir aber andererseits werden zugestehen müssen, daß die 
Evidenz des Satzes ich bin von der Kenntnis und Annahme der immer fragwürdig gebliebenen 
philosophischen Ichbegriffe nicht abhängig sein kann, so werden wir am besten wohl sagen: Im Urteil ich 
bin hängt die Evidenz an einem gewissen, in begrifflicher Schärfe nicht umgrenzten Kern der empirischen 
Ichvorstellung. [...] Nicht nur das ich bin ist evident, sondern ungezählte Urteile der Form ich nehme dies 
oder jenes wahr – nämlich sofern ich dabei nicht bloß vermeine, sondern dessen mit Evidenz versichert 
bin, daß das Wahrgenommene als das, was es vermeint ist, auch gegeben ist; daß ich es selbst erfasse als 
das, was es ist.“, Husserl, Edmund, LU, Bd. 2 I-V, pp. 356-357 (pp. 388-389 na edição portuguesa).         

. Remontando, na 

290 «Reality in a world of appearances is first of all characterized by “standing still and remaining” the 
same long enough to become an object for acknowledgment and recognition by a subject.», Arendt, 
Hannah, «Thinking», LoM, pp. 45-46.   
291 «All objects because they appear indicate a subject, and, just as every subjective act has its intentional 
object, so every appearing object has its intentional subject.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 47. 
292 Veja-se o parágrafo anterior.  
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sua forma moderna, a Descartes, este solipsismo imanentista é «a mais perniciosa 

falácia da filosofia»293

 

, um non sequitur filosófico que, em nome da auto-suficiência de 

um ego que, aparentemente não necessitando de lugar nem estando dependente de 

qualquer materialidade, afirma a ausência do mundo, esquecendo que nenhuma 

consciência de si mesmo seria capaz de  

[…] o convencer da sua própria realidade tivesse ele efectivamente nascido num deserto, 

sem um corpo e os seus sentidos para perceber coisas “materiais”, e sem criaturas 

semelhantes (fellow-creatures) para lhe assegurarem que aquilo que ele havia percebido era 

também percebido por elas. 294

  
 

 A realidade – incluindo a realidade do protagonista dos actos – é aquela 

propriedade que permanece para lá do alcance do ego, não pode ser derivada dos seus 

actos, mas apenas aceite ou rejeitada por eles, razão pela qual o solipsismo é, para 

Arendt, «uma forma sofisticada e velada de rejeição»295

  

 da realidade não só do mundo, 

mas também do próprio agente.    

                                                   
293 «Solipsism […] has been the most persistent and, perhaps, the most pernicious fallacy of philosophy 
[…].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 47. 
294 «[…] would ever have been able to convince him of his own reality had he actually been born in a 
desert, without a body and its senses to perceive “material” things and without fellow-creatures to assure 
him that what he perceived was perceived by them too.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 48. 
295 «[…] a sophisticated and veiled form of rejection […]», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 49. 
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2 

APONTAMENTOS DA CRÍTICA ARENDTIANA A 

HEIDEGGER 

 
«We are the hollow men 

    We are the stuffed men 

    Leaning together 

    Headpiece filled with straw. Alas! 

    Our dried voices, when 

    We whisper together 

    Are quiet and meaningless 

    As wind in dry grass 

    Or rats' feet over broken glass 

    In our dry cellar 

       Shape without form, shade without colour, 

    Paralysed force, gesture without motion […].»296

T. S. Eliot 

 

 

 

2.1. PÓS-FUNDACIONALISMO: A RELAÇÃO ARENDT-HEIDEGGER COMO 

DISPOSITIVO INTERPRETATIVO 

O facto de termos feito assentar boa parte da nossa exposição dos limites da 

fenomenologia husserliana nas bem-conhecidas críticas que Heidegger lhe dirige não 

significa que Arendt esteja de acordo com a posição heideggeriana. Aliás, embora a 

posição heideggeriana seja muito distinta da posição de Husserl, Heidegger não escapa 

à acusação de solipsismo por parte de Arendt. A alteração subtil no pensar da existência 

indicada pela substituição, por parte de Arendt, do ser-no-mundo heideggeriano pelo 

ser-do-mundo da sua própria lavra é plena de significado, expressando não só a sua 

crítica ao solipsismo heideggeriano, mas também a dissidência do seu próprio 

pensamento relativamente às análises heideggerianas da existência. 

Não é novidade que as filosofias da existência, em geral, e o pensamento 

ontológico-existencial de Heidegger, em particular, exerceram uma influência 
                                                   
296 Eliot, T.S., Poems 1909-1925, p. 123.   
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determinante nas reflexões de Arendt. As divergências surgem quando se trata de 

determinar o grau e relevância dessa influência, momento em que as diferentes posições 

se dividem entre aqueles que procuram mostrar a estreita dependência das teses 

arendtianas com respeito ao pensamento heideggeriano297, e aqueloutros que descobrem 

na obra de Arendt traços da sua formação heideggeriana apenas para sublinhar a sua 

insignificância quando comparados com a presença de Aristóteles, Kant e Jaspers no 

seu pensamento298

Esta «geopolítica cultural»

.  
299

Um dos exemplos mais bem-sucedidos, porque menos radical nas suas posições, de 

um dos lados dessa geopolítica cultural é o de Jacques Taminiaux. Na sua obra de 

interpretação da relação filosófica entre Arendt e Heidegger

 parece ter criado à sua volta uma atmosfera 

impeditiva de um contributo mais pleno para a clarificação da obra de Arendt.  

300

A pertinência e eficácia explicativa da abordagem metodológica de Taminiaux 

parecem indiscutíveis, desde que não nos fixemos na divergência, transformando aquilo 

a que poderíamos chamar de “dispositivo de abertura de horizonte de questionamento” 

na substância da interpretação propriamente dita. Simona Forti chama a atenção para o 

facto de Taminiaux, ao insistir na contraposição de quase todas as propostas arendtianas 

, Taminiaux assume a 

controvérsia e o contraste entre as teses de ambos os pensadores como posição 

metodológica primordial. Este filósofo crê que, desta forma, os pressupostos filosóficos 

das teses de Arendt se tornarão mais claros, nomeadamente no que toca ao seu 

distanciamento com respeito à apropriação solipsista e especulativa da Ética a 

Nicómaco por parte do filósofo de Heidelberg, apropriação que considera ser – e, a 

nosso ver, bem – o ponto de partida da reflexão de Arendt, a qual procederá à sua 

reformulação de um ponto de vista práxico. 

                                                   
297 Ver Forti, Simona, Vida del espíritu y tiempo de la polis – Hannah Arendt entre filosofia y política, p. 
53. 
298 Ver Forti, Simona, Vida del espíritu y tiempo de la polis – Hannah Arendt entre filosofia y política, pp. 
53-54. 
299 Ver Forti, Simona, Vida del espíritu y tiempo de la polis – Hannah Arendt entre filosofia y política, p. 
53. 
300 Ver Taminiaux, Jacques, La fille de Thrace et le penseur professionnel – Arendt et Heidegger. Nesta 
obra, Taminiaux argumenta que a reflexão arendtiana retoma a apropriação heideggeriana da Ética a 
Nicómaco, embora empreenda um caminho distinto daquele proposto por Heidegger. O núcleo da leitura 
de Taminiaux reside no facto de Heidegger se apropriar “especulativamente” das teses aristotélicas numa 
ontologia fundamental em que prima uma suspensão dos caracteres que Aristóteles considera serem 
próprios da acção política, como a publicidade, a multiplicidade e a comunicabilidade, em nome de uma 
apresentação da sophia como praxis, hipotecando assim a dimensão própria da política em nome da 
theoria, submetendo a primeira aos critérios da segunda. Arendt, por seu lado, leva a cabo uma 
apropriação “praxeológica” de Aristóteles, enfatizando a natalidade, a discursividade da acção, o senso 
comum e a pluralidade da dimensão propriamente política da praxis aristotélica e da bios politikos contra 
a primazia teorética e solipsista da bios theoretikos que rege a posição heideggeriana. 
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às posições heideggerianas – quase como respostas polémicas -, acabar por se 

aproximar de um resultado longe daquele a que se tinha proposta, uma vez que a sua 

tábua de divergências apaga a especificidade de cada um dos pensadores. Forti partilha, 

no entanto, a convicção de Taminiaux de acordo com a qual Arendt se clarifica e 

determina os pressupostos filosóficos do seu pensamento nos pontos de controvérsia 

com Heidegger, uma posição que também defendemos e a que este capítulo procura dar 

corpo301

 Nesta secção faremos uso da controvérsia intelectual entre Arendt e Heidegger não 

tanto como chave interpretativa, mas antes como dispositivo de acesso às questões que 

constituíram o horizonte filosófico apropriado por Arendt no seu pensamento. Trata-se, 

portanto, de procurar tornar mais claras as questões que se ergueram como desafios ao 

pensamento arendtiano – algumas das quais referimos já na secção anterior -, 

inscrevendo-as num horizonte problemático que marca e estrutura toda a sua produção 

político-filosófica. 

. 

 Há pelo menos um aspecto no qual Arendt e Heidegger concordam, a saber, no pós-

fundacionalismo característico das perspectivas de ambos.  

 À imagem da analítica existencial heideggeriana, Arendt leva a cabo uma análise da 

vita activa – nomeadamente em THC – traçando-lhe uma genealogia e identificando-lhe 

uma diferenciação interna em labor, trabalho e acção. Ao fazer incidir a sua reflexão 

sobre a vita activa, Arendt não só recusa a predominância tradicional da contemplação 

sobre a acção, mas procura também retomar o sentido aristotélico de bios politikos tal 

como este vai sendo determinado nos escritos ético-políticos do Estagirita – nos quais se 

incluem também a Retórica e a Poética –, reconfigurando-a e apropriando-se desse 

mesmo sentido como horizonte da sua própria reflexão. Tal como no caso de 

Aristóteles, também para Arendt se trata de concretizar uma semântica das actividades 

humanas partindo da doxa, isto é, daquilo que é dito acerca delas e que, desse modo, 

permite o aparecimento do que nelas se mostra, a saber, o ser do humano numa 

pluralidade de modos de aparecer. 

 Em boa parte devido à predominância da progressiva transformação do trabalho em 

labor que teve lugar na Modernidade, com uma vitória final deste último, o humano 

parece ter perdido um lugar próprio no mundo, desembocando numa crise da sua 

relação com a sua origem, com o seu passado e, com ela, numa crise da sua dignidade 

                                                   
301 Veja-se Forti, Simona, Vida del espíritu y tiempo de la polis – Hannah Arendt entre filosofia y 
política, p. 63.  
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ou ser próprio. Devido à sua concepção de relação com a origem e com o passado, pode 

dizer-se que Arendt se insere no chamado pós-fundacionalismo, algo manifesto na sua 

tentativa de dignificar a prática, pondo-a não acima da teoria, mas à sua altura.  

Nos seus traços mais gerais, o fundacionalismo identifica-se com a metafísica 

clássica, referindo-se à doutrina epistemológica que defende a existência ou a 

possibilidade de existência de fundações seguras para o conhecimento, funcionando ora 

como base para uma fundamentação epistemológica de determinado sistema filosófico, 

ora como condição de possibilidade da própria filosofia. Por seu lado, o anti-

fundacionalismo corresponde à negação de quaisquer fundações seguras para o 

conhecimento, colocando em questão a própria possibilidade da filosofia, se esta 

depender de um fundamento epistemológico 302

Segundo Tom Rockmore, uma e outra doutrinas não são autonomamente 

significativas, descobrindo o seu propósito e significado enquanto estratégias 

metodológicas que visam o conhecimento, a validação do discurso filosófico e a 

justificação das suas reivindicações de verdade

.  

303

Oliver Marchart, na sua obra Post-Foundational Political Thought, traduz esta 

matriz epistemológica para um contexto sociopolítico, compreendendo como 

fundacionalistas «aquelas teorias que assumem que a sociedade e/ou a política estão 

“fundadas em princípios que são 1) inegáveis e imunes a revisão e 2) estão localizados 

fora da sociedade e da política”»

.   

304

Para superar esse dualismo no debate em torno da questão do fundamento, 

Marchart sugere uma via que persiga não a negação do fundacionalismo, mas a sua 

subversão por intermédio da interrogação em torno das condições de possibilidade dos 

. Para Marchart, o fundacionalismo político e social 

busca um fundamento transcendente para a política, com base no qual se afirma o 

carácter derivado do funcionamento desta última. Na perspectiva de Marchant, o anti-

fundacionalismo opera de forma especular com respeito ao fundacionalismo, invertendo 

a posição fundacionalista. Consequentemente, opera no interior do mesmo horizonte e 

afirma uma espécie de antifundação como fundação última da política. Em suma, o anti-

fundacionalismo afirma aquilo que pretende negar, enredando-se também ele nas 

malhas do fundacionalismo.  

                                                   
302 Veja-se Rockmore, Tom & Singer, Beth J. (Eds.), Antifoundationalism: Old and New, p. 5.   
303 Veja-se Rockmore, Tom & Singer, Beth J. (Eds.), Antifoundationalism: Old and New, p. 5. 
304 « […] those theories which assume that society and/or politics are “grounded on principles that are (1) 
undeniable and immune to revision and (2) located outside society and politics” […].», Marchart, Oliver, 
Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau, p. 11.  
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fundamentos, enfraquecendo o estatuto ontológico dos fundamentos sem negar a sua 

existência, fazendo eco da posição de Judith Butler, para a qual 

 
a questão não é acabar com as fundações, ou mesmo defender uma posição sob o nome de 

anti-fundacionalismo: ambas as posições pertencem em conjunto como versões diferentes 

de fundacionalismo e o problema céptico que este engendra. Ao invés, a tarefa é interrogar 

aquilo que autoriza a jogada teórica que estabelece fundações, e aquilo que precisamente 

ela exclui e impede.305

 
    

 O horizonte do debate é assim deslocado para lá da dualidade fundacional/anti-

fundacional, sendo-lhe atribuído por essa razão o nome de pós-fundacionalismo, 

compreendido não como a afirmação da ausência de qualquer fundamento, mas como a 

afirmação da ausência de um fundamento derradeiro, a qual possibilita a existência de 

uma pluralidade de fundamentos.  

 Judith Butler chama a estes fundamentos «fundações contingentes»306

 Para Butler, as fundações são funções de determinação do inquestionado e do 

inquestionável no interior de qualquer teoria que, reivindicando a sua universalidade 

como medidas de exclusão e de inclusão, cobrem o carácter contingente da premissa 

fundacional, isto é, da sua própria autoridade e legitimidade.  

, fundações 

com estatuto ontológico enfraquecido que têm como condição de possibilidade a 

ausência de fundamento.  

 Nesse sentido, Butler propõe que essa universalidade seja deixada 

permanentemente em aberto, de forma a ser permanentemente contestada e questionada. 

Isto significa que a universalidade da fundação é preservada, mas a necessidade que 

acompanha o núcleo de inquestionabilidade da posição fundacionalista é abandonada 

em favor da contingência, abrindo portas a reivindicações de universalidade que não 

possam ser antecipadas por um dado tempo ou posição histórica. 

 Partindo dessa pluralidade de fundações contingentes, o núcleo problemático deixa 

de residir na existência de fundações – as quais são aceites como um facto na sua 

                                                   
305 «And the point is not to do away with foundations, or even to champion a position that goes under the 
name of antifoundationalism. Both of those positions belong together as different versions of 
foundationa!ism and the skeptica! problematic it engenders. Rather, the task is to interrogate what the 
theoretical move that establishes foundations authorizes, and what precisely it exc1udes or forec1oses.», 
Butler, Judith, «Contingent Foundations: Feminism and the Question of ‘Postmodernism’»,  Feminists 
Theorize the Political, p. 7.  
306 Veja-se Butler, Judith, «Contingent Foundations: Feminism and the Question of ‘Postmodernism’», 
Feminists Theorize the Political, pp. 7-8.    
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pluralidade –, mas o estatuto ontológico de que gozam – isto é, a sua contingência, 

numa manobra a que Marchart chama de «quasi-transcendental»307

A dívida desta noção de um fundamento ausente tornado condição de possibilidade 

de fundamentos plurais com respeito ao pensamento heideggeriano implica que 

Heidegger deva ser considerado como um dos pensadores inaugurais do pós-

fundacionalismo.  

.  

Efectivamente, em Vom Wesen des Grundes, Heidegger apresenta uma noção de 

fundamento que tem a natureza de um abismo – jogando com as palavras Grund e 

Abgrund, fundamento e abismo –, o abismo da liberdade que corresponde a um 

desfundar característico do ser do humano que serve de base a todo o acto fundador:  

 
A liberdade é a origem do princípio de razão. A liberdade é o fundamento do fundamento, 

mas não no sentido de uma iteração. O ser-fundamento da liberdade não possui o carácter 

de um dos modos do fundar, mas determina-se como unidade fundante da dispersão 

transcendental do fundar. Enquanto tal fundamento, a liberdade é o “abismo” (Ab-grund) 

do Dasein. A liberdade, na sua essência como transcendência, põe o Dasein, como poder-

ser, perante possibilidades que se abrem diante da sua eleição finita, isto é, no seu destino. 

[…] A abissalidade do Dasein, na ultrapassagem do ente ao projectar o seu mundo e ao 

ultrapassar-se a si mesmo, é o movimento primordial que a liberdade connosco mesmo 

realiza e assim “dá a compreender”, ante-dá como conteúdo do mundo original, o qual 

quanto mais originalmente é fundado, tanto mais facilmente ele encontra o coração do 

Dasein, a sua ipseidade no agir. A inessência do fundamento só é excedida no existir 

fáctico, mas nunca erradicada (abolida).308

 
 

                                                   
307 Quasi-transcendental refere-se, para Marchart, a teorias que, expostas à denúncia de incompletude 
ôntica feita pela questão da diferença ontológica, são forçadas a abandonar a sua cristalização em “ismos” 
que tudo explicam e expor-se ao abismo insuperável que se abre entre a posição teórica e os 
acontecimentos e que constitui a condição de possibilidade de qualquer perspectiva sobre as coisas. Veja-
se Marchart, Olivier, Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou 
and Laclau, p. 6 e seguintes. 
308  „Die Freiheit ist der Grund des Grundes. Das freilich nicht im Sinne einer formalen, endlosen 
»Iteration«. Das Grund-sein der Freiheit hat nicht – was zu meinen sich aber immer nahelegt – den 
Charakter einer der Weisen des Gründens, sondern bestimmt ,im als die gründende Einheit der 
transzendentalen Streuung des Gründens. Als dieser Grund aber ist die Freiheit der Ab-grund des 
Daseins. Nimt als sei die einzelne freie Verhaltung grundlos. sondern die Freiheit stellt in ihrem Wesen 
als Transzendenz das Dasein als Seinkönnen in Möglichkeiten, die vor seiner endlichen Wahl, d. h. in 
seinem Schicksal aufklaffen. [...] Das Aufbrechen des Abgrundes in der gründenden Transzendenz ist 
vielmehr die Urbewegung, die die Freiheit mit uns selbst vollzieht und uns damit »zu verstehen gibt«, d. 
h. ah ursprünglichen Weltgehalt vorgibt, daß dieser, je ursprünglicher er gegründet wird, um so einfacher 
das Herz des Daseins, seine Selbstheit im Handeln trifft.  Das Unwesen des Grundes wird sonach nur im 
faktischen Existieren »überwunden«, aber nie beseitigt.“, Heidegger, Martin, Vom Wesen des Grundes, p. 
53. 
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Quer o jogo de palavras, quer o processo que por ele é indicado estão longe de ser 

novidade absoluta, já que o mesmo motivo está já presente em Kant, quando este 

afirma, a respeito da razão humana e do seu carácter finito, que esta, e citamos, 

 
[…] parte […] da experiência comum e põe assim por fundamento algo de existente. Mas 

este terreno abate, quando não assenta no rochedo inabalável do absolutamente necessário. 

Este último, por sua vez, está suspenso sem apoio se, fora dele e debaixo dele, houver um 

espaço vazio que ele próprio não preencha totalmente, de modo a não deixar lugar para o 

porquê, isto é, se não for infinito quanto à realidade. 309

 
 

Considerando a influência de Heidegger – e de Kant – no pensamento de Arendt, 

particularmente no que respeita à abordagem de inspiração fenomenológica que esta 

adoptou para o acesso e tratamento dos problemas, não surpreende que, no caso de 

Arendt, o pós-fundacionalismo que atravessa as suas teses se revele no horizonte de um 

questionamento fenomenologicamente orientado do sentido da existência ou do ser do 

humano, isto é, da contingência e da liberdade vividas na primeira pessoa, embora com 

implicações distintas da formulação heideggeriana.  

De facto, já na sua tese de doutoramento Arendt assinala o carácter meramente 

processual e negativo das descrições fenomenológicas heideggerianas, ao dizer, 

relativamente à sua interpretação do conceito de mundo em Agostinho, o seguinte: 

 
Heidegger distingue dois significados de mundo em Agostinho: mundo é, por um lado, ens 

creatum (que co-incide, no seu contexto, com a fabrica Dei, coelum et terra); e, por outro 

lado, o mundo compreendido enquanto dilectores mundi. Heidegger interpreta apenas este 

último: “mundo significa o ente na totalidade e, com efeito, enquanto o Como (Wie) 

decisivo, de acordo com o qual o Dasein humano se sustém e conserva perante os entes”. 

Enquanto a sua interpretação se apoia apenas na iluminação do mundo como habitare corde 

in mundo, e o outro conceito de mundo é mencionado, mas permanece por interpretar, a 

nossa interpretação tenta tornar compreensível expressamente esta dualidade. 310

                                                   
309 „Sie fängt […] von der gemeinen Erfahrung und legt also etwas Existierendes zum Grunde. Dieser 
Boden aber sinkt, wenn er nicht auf dem unbeweglichen Felsen des Absolutnotwendigen ruht. Dieser 
selber aber schwebt ohne Stütze, wenn noch außer und unter ihm leerer Raum ist, und er nicht selbst alles 
erfüllt und dadurch keinen Platz zum Warum mehr übrig läßt, d. i. der Realität nach unendlich ist.“,      
Kant, Immanuel, KrV, AA III, B612.   

 

310 „Heidegger unterscheidet ebenfalls zwei Bedeutungen von mundus bei Augustin: mundus ist einmal 
ens creatum (was sich in unserem Zusammenhang mit der fabrica Dei, coelum et terra, deckt) und 
andererseits die Welt, verstanden als dilectores mundi. Heidegger interpretiert nur lie letztere: »Welt 
bedeutet demnach: das Seiende im Ganzen, und zwar als das entscheidende Wie, gemaß dem sich 
menschliches Dasein zum Seienden stellt und hält«. Während also seine Interpretation sich allein auf die 
Erhellung des mundus als habitare corde in mundo bezieht, und der andere Weltbegriff zwar genannt 
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 Ou seja, Arendt chama a atenção para o facto de, muito embora Heidegger 

relacione o mundo ou a transcendência com o ser do humano, o qual descobre o seu 

fundamento último na liberdade compreendida como ausência de fundamento, ele não 

apresenta uma versão da existência e, por extensão, da liberdade que transcenda o nada 

em direcção a uma positividade de ser, isto é, à constituição de um ente concreto cuja 

permanência e o carácter distintivo tenha como critério não apenas o estar-livre-de – 

uma vez que o modo do Dasein se sustentar e conservar ante os entes, afirmando a 

diferença que o distingue deles, é negar a sua coincidência com a realidade que os 

caracteriza, isto é, a sua materialidade 311

 O carácter real não tem o carácter de uma coisa, digamos assim, semelhante às 

coisas com que lidamos quotidianamente. Este carácter real refere-se ao critério de uma 

essencialidade própria da política e do sujeito político, sendo que essencialidade deve 

ser aqui lida não como brotando de uma imutabilidade essencial sempre já dada, mas 

como um movimento de essenciação ou de constituição da essência que garanta a 

permanência do político.  

 –, mas o ser-livre-para, constituindo-se 

livremente como uma entidade mundana possuidora não de uma subsistência assente na 

negatividade, mas de um carácter mundano real. Em suma, uma entidade que não seja 

apenas no mundo – alienada dele e ainda assim dele dependente -, mas que seja do 

mundo. 

 Uma tal leitura é tornada possível pela própria autora quando afirma: 

 
Esta liberdade de movimento […] – quer como liberdade de partir e começar algo de novo 

e inaudito, quer como liberdade de interagir no discurso com muitos outros e experienciar a 

diversidade que o mundo sempre é na sua totalidade – foi e é certamente não a meta da 

política, isto é, algo que pode ser alcançado por meios políticos [, mas] antes o conteúdo 

próprio [der eigentliche Inhalt] e o sentido [der Sinn] do político. Neste sentido, política e 

liberdade são idênticas, e onde quer que esta espécie de liberdade não exista, não há espaço 

político em sentido próprio.312

                                                                                                                                                     
wird, aber ungedeutet bleibt, zielt unsere Interpretation gerade ausdrücklich darauf ab, diese Doppeltheit 
verständlich zu machen.“,  Arendt, Hannah, Liebesbegriff, p. 42.  

     

311  Compreendida não num sentido fisicalista ou substancialista, mas no sentido fenomenológico de 
conteúdo (Inhalt) e significado de todos os actos.  
312 „Diese Bewegungsfreiheit nun, sei es die Freiheit fortzugehen und etwas Neues und Unerhörtes zu 
beginnen, oder sei es die Freiheit, mit den Vielen redend zu verkehren und das Viele zu erfahren, das in 
seiner Totalität jeweils die Welt ist, war und its keineswegs der Zweck der Politik – dasjenige, was mit 
politischen Mitteln erreichbar wäre; es ist vielmehr der eigentliche Inhalt und der Sinn des Politischen 
selbst. In diesem Sinne sind Politik und Freiheit identisch, und wo immer es diese Art von Freiheit nicht 
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 Um acto – compreendido como essa capacidade de se pôr em movimento – 

apresenta o ser do humano deste ou daquele modo determinado. Mas cada acto encerra 

também possibilidades de aparecimento que transcendem o modo por ele determinado, 

embora se refiram ao mesmo conteúdo.  

 Nesta pluralidade de modos de aparecimento, há uma comunalidade referencial em 

todo o acto que se apresenta de modos distintos. O conteúdo, no sentido dessa 

essencialidade própria do acto, é pois um elemento da experiência ou vivência concreta 

do acto que contém a possibilidade de comunalidade com actos de uma qualidade 

completamente diferente.  

  

 

2.2. PARA UMA EXISTÊNCIA TOTAL: A ANIQUILAÇÃO DA DISTINÇÃO ENTRE 

ESSÊNCIA E EXISTÊNCIA    

 A crítica que Arendt dirige a Heidegger na sua tese de doutoramento, inspirada pela 

concepção agostiniana de existência que referimos no capítulo anterior, estará implícita 

em todas as suas leituras das obras heideggerianas.  

 Compreendendo o ser do humano como uma ambiguidade ôntico-ontológica, as 

análises de Arendt vão incidir na tentativa de compreensão dessa ambiguidade, 

conservando-se num quadro ético-político de determinação da entidade que faz dela a 

sua casa e nela habita. Arendt olha, pois, para a facticidade do ser do humano, para a 

própria existência não só na sua dimensão existencial – a qual é partilhada com tudo 

aquilo que é –, mas como ser próprio de um ente diferenciado, preservando a 

ambiguidade já mencionada.  

 Por seu lado, o horizonte proeminentemente ontológico da inquirição heideggeriana 

conduz a uma compreensão da existência exclusivamente como movimento de 

conservação de si, procurando estabelecer uma identidade entre um ente diferenciado e 

tudo aquilo que é. Este posicionamento, do ponto de vista de Arendt, visa desfazer a 

ambiguidade que é o humano, pressupondo, nesse processo, a possibilidade de uma 

existência total como seu ser próprio, uma dimensão das suas próprias teses que 

Heidegger parece não ter compreendido.          

                                                                                                                                                     
gibt, gibt es auch keinen im eigentlichen Sinne politischen Raum.“, Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 
52. 
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 O momento inaugural da crítica de Arendt com respeito a Heidegger é a passagem 

já assinalada da sua tese de doutoramento, ainda num período anterior à II Guerra 

Mundial e ao fenómeno totalitário. No entanto, o momento que marca a crítica mais 

vincada e o distanciamento públicos da autora com respeito a Heidegger e ao seu 

pensamento tem lugar num texto publicado já no pós-guerra, em 1946, intitulado O que 

é a Filosofia da Existência? 313

 Arendt não tinha grande estima por este texto, uma das suas primeiras tentativas de 

escrever filosofia e história das ideias para um público mais alargado. O ensaio consiste 

num percurso pelos contributos mais significativos de filósofos como Kant, Schelling, 

Kierkegaard, Heidegger e Jaspers para a filosofia da existência.  

. Muito embora tenha sido escrito com o intuito de 

apresentar junto do público norte-americano do pós-guerra uma espécie de genealogia 

das filosofias da existência de origem alemã – Kierkegaard, também presente no ensaio, 

é a excepção –, este texto constitui-se num lugar privilegiado para surpreender o modo 

como Arendt se apropria, numa fase inicial da sua carreira, das influências e dos 

problemas que fizeram parte da sua formação filosófica. Essa apropriação passa por 

uma reconfiguração desses mesmos problemas, transformando-os em leitmotiv do seu 

pensamento, nomeadamente no que respeita à sua inquirição sui generis em torno do 

fenómeno político.  

 A principal razão para o descontentamento de Arendt relativamente a este ensaio 

jaz nas dificuldades de interpretação que este apresenta aos potenciais leitores, 

confrontados a espaços com um texto impenetrável, em boa parte devido a frases 

sobrecarregadas de referências e sentidos implícitos.  

 A segunda razão deste descontentamento será, de acordo com Young-Bruehl, o 

modo excessivamente áspero com que Arendt trata Heidegger. Na base desta crispação 

estão as notícias de que Heidegger, em resultado da sua co-ordenação com o regime 

nazi, havia proibido Husserl - um judeu - de entrar na universidade, uma informação 

que foi posteriormente posta em contexto314

 Embora a avaliação que Arendt faz do seu próprio ensaio seja, em muitos aspectos, 

acertada, a sua reticência com respeito à publicação desse texto não deixa de ser um 

tanto exagerada, à luz das suas obras posteriores. De facto, é difícil encontrar um texto 

de Arendt que não padeça desse excesso de significação das frases e de uma 

complexidade invulgar, ao qual muitas vezes acresce uma função performativa no 

. 

                                                   
313 Arendt, Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU, pp. 163-187. 
314 Veja-se Young-Bruehl, Elisabeth, Hannah Arendt – For Love of the World, pp. 217-218.  
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interior da exposição e menções a acontecimentos do quotidiano que resultam numa 

familiaridade que pode revelar-se enganadora. 

 Por outro lado, se é certo que a sua acrimónia com respeito a Heidegger foi 

atenuada pela passagem do tempo, não é menos certo que, no essencial, as críticas de 

âmbito filosófico-político que Arendt lhe dirigiu, embora se tenham tornado menos 

assertivas e tenham sofrido uma reconfiguração de forma a ajustar-se à mutação 

categorial do pensamento heideggeriano pós-Kehre, não sofreram qualquer desgaste 

temporal315

 

. 

 

2.3. RADICALIDADE DO LEGADO KANTIANO: A EXISTÊNCIA COMO PARADOXO    

 No referido texto, Arendt apresenta uma enunciação sumária de existência que dá o 

mote para as suas considerações posteriores:  

 
O termo “existência” denota simplesmente o Ser (Sein) do homem, independentemente de 

todas as qualidades e capacidades que qualquer indivíduo possa possuir e que estão 

acessíveis à investigação psicológica. 316

 
     

 E acrescenta, ainda no mesmo parágrafo: 

 
Não é, contudo, coincidência que a palavra “existência” tenha tomado o lugar da palavra 

“Ser” e nesta mudança terminológica esteja contido um dos problemas fundamentais da 

filosofia moderna. 317

 
  

                                                   
315 Para confirmar que efectivamente é assim basta atender à análise arendtiana da Kehre em LoM, na qual 
se torna evidente que, apesar de algumas alterações de terminologia e de foco na análise, o essencial da 
posição heideggeriana se mantém inalterado. Num estilo mais acessível e certamente mais amigável do 
que o utilizado em «What is Existential Philosophy?», Arendt reitera a sua perspectiva acerca da filosofia 
heideggeriana também em «Martin Heidegger at Eighty». Veja-se Arendt, Hannah, «Willing», LoM, pp. 
172 e seguintes e ainda Arendt, Hannah, «Martin Heidegger at 80», New York Review of Books, October 
21, 1971, Volume 17, Number 6. As páginas dedicadas por Arendt à análise heideggeriana do fragmento 
de Anaximandro são reveladoras da relação ambígua que Arendt mantém, ao longo da sua vida, com o 
pensamento heideggeriano, ora rejeitando-o, ora entrevendo nele algo de completamente novo e 
anteriormente impensado. Isso não altera, contudo, a sua posição crítica de fundo, apenas contribui para a 
matizar e tornar mais complexa.         
316 «The term “existence” denotes simply the Being (Sein) of man, independent of all the qualities and 
capabilities that any individual may possess and that are accessible to psychological investigation.», 
Arendt, Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU, p. 163.  
317 «It is, however, no coincidence that the word “existence” has taken the place of the word “Being” and 
in this terminological change one of the fundamental problems of modern philosophy is contained.», 
Arendt, Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU, pp. 163-164.   



180 
 

 Muito embora a filosofia moderna, o momento em que a preocupação com a 

existência assume um lugar decisivo, tenha tido em Descartes e na dúvida hiperbólica a 

sua primeira expressão, pondo em questão o carácter de auto-evidenciação do conceito 

clássico de Ser vigente na filosofia pelo menos desde Parménides318

 O conceito clássico de ser estava assente no pressuposto de uma coincidência ou 

declinação conjunta de essência e existência e da sua unidade com o pensar concebido 

como contemplação, capacidade de acolher directamente e de modo imediato – de intuir 

ou ter imediatamente presente – tudo aquilo que se mostra por si mesmo e a partir de si 

mesmo (auto kath’ hauto). Nessa medida, todo o existente era, enquanto evidente por si 

mesmo, passível de ser intuído pelo pensar e, como tal, pensável; e todo o pensável, por 

que era intuição daquilo que é ou se apresenta a si mesmo, existia.  

, Arendt considera 

que é Kant o verdadeiro fundador da filosofia moderna, assim assinalando a inspiração 

transcendental das suas próprias análises. 

 Para Arendt, foi Kant quem verdadeiramente  

 

[…] estilhaçou essa unidade […] [roubando] ao homem a sua antiga segurança no Ser, 

revelando a antinomia inerente na estrutura da razão; e, pela sua análise das proposições 

sintéticas, ele provou que, numa proposição que faça uma afirmação acerca da realidade, 

alcançamos para lá do conceito (essentia) de qualquer coisa dada.319

 
    

 Foi com Kant e, posteriormente, com Kierkegaard, que a ciência, ou seja, o plano 

da coincidência necessária entre pensar e ser, entre essentia – o ser-pensado ou o 

conceito – e existentia – o estar-a-ser propriamente dito –, se tornou irrelevante e se 

revelou incapaz de justificar e fundar uma realidade cujo único elemento de interesse é a 

sua existência mesma, o facto de ser, desnudado de qualidades.  

 Mas o que significa isto concretamente? 

 Segundo Kant, não é possível qualquer representação de objectos por intermédio 

dos conceitos puros do entendimento numa completa independência com respeito às 

condições espácio-temporais da sensibilidade, pois isso implicaria uma ausência das 

condições da sua realidade objectiva.  

                                                   
318  Os contornos desta alteração foram abordados exaustivamente por nós no capítulo dedicado à 
Modernidade, pelo que nos dispensamos de o voltar a fazer aqui de modo pormenorizado. 
319 «[Kant] shattered that unity [robbing] man of the ancient security in Being by revealing the antinomy 
inherent in the structure of reason; and by his analysis of synthetic propositions, he proved that in any 
proposition that makes a statement about reality, we reach beyond the concept (the essentia) of any given 
thing.», Arendt, Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU, p. 168.  
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 E é esta realidade objectiva – a qualidade de res ou coisidade do objecto visado no 

acto de conhecimento, dada por intermédio da sensibilidade no fenómeno, mas que 

excede esse mesmo acto – que é indicativa de uma existência possível do objecto 

independentemente da mente, isto é, a sua possível existência como coisa, por si mesma 

e a partir de si mesma.  

 Como tal, a existência tem de estar sempre já sensivelmente dada para que a coisa 

seja possível. Nessa medida, a realidade é sempre contingente e nunca necessária, está 

sempre dependente de algo, a existência, cuja certeza não está garantida, que pode ou 

não ser o caso.  

 De facto, para Kant, a existência não é um conceito, uma categoria ou um 

predicado, não é um ser do pensamento, pois todos os juízos acerca da realidade 

carregam consigo uma significação que excede o mero conceito da coisa dada – ou seja, 

a identidade estrita entre essência e existência –, destruindo assim a universalidade e a 

necessidade do ser, transformando a realidade numa realidade possível, que justamente 

por essa razão se configura como humana e, como tal, se experiencia como 

contingente320

 Todo o juízo de conhecimento toma a forma de “A é b”, e a sua verdade objectiva 

ou, em termos kantianos, a sua validade objectiva – cujos critérios são a necessidade e a 

universalidade – nada nos diz acerca da existência do sujeito de predicação, apenas 

acerca da adequação da forma do juízo ao conceito ou síntese de representações que 

constitui o objecto dado na experiência. Como diz Kant, numa passagem de KrV já 

referida por nós,  

. 

 
[…] pensamentos sem conteúdo são vazios; intuições sem conceitos são cegas. Pelo que é 

tão necessário tornar sensíveis os conceitos (isto é, acrescentar-lhes o objecto na intuição) 

como tornar compreensíveis as intuições (isto é, submetê-las a conceitos). 321

 
     

 Como tal, conhecer é sempre um acto de reconhecimento da validade ou da 

invalidade objectiva da síntese a priori do diverso, a qual se antecipa ao juízo de 

conhecimento, preparando o dado de modo a tornar possível a sua experiência.  

                                                   
320 Veja-se a refutação da prova ontológica da existência de Deus apresentada em Kant, KrV, AA III, 
B620-B630.   
321  „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Daher ist es eben so 
nothwendig, seine Begriffe sinnlich zu machen (d. i. ihnen den Gegenstand in der Anschauung 
beizufügen), als seine Anschauungen sich verständlich zu machen (d. i. sie unter Begriffe zu bringen).“, 
Kant, Immanuel, KrV, AA III, B75. 
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 Mas todo o juízo, subjectivamente tomado – ou seja, no acto mesmo de síntese que 

o caracteriza –, pressupõe aquilo que se oferece ao acto sintético como um “isso que 

existe”, numa experiência não menos verdadeira ou, pelo menos, não menos tida por 

verdadeira do que a experiência objectiva, mas que, sendo subjectiva, nunca pode ser 

universalmente válida e se mostra, portanto, como paradoxal.  

 Consequentemente, «a ciência […] já não entrega qualquer verdade ao homem, 

qualquer verdade de interesse para o homem» 322

 O propósito de Kant ao afirmar que o ser do humano carrega consigo uma 

dimensão de realidade à qual não se chegaria por intermédio do mero conhecer foi 

estabelecer a autonomia do humano, definida nos seguintes termos:  

, pois é incapaz de alcançar a dimensão 

do real descoberta pelo ser do humano, isto é, o facto mesmo de existir sem razão.  

 
Autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a sua lei 

(independentemente da natureza dos objectos do querer). O princípio de autonomia é, 

portanto: não escolher senão de modo a que as máximas da escolha estejam incluídas, 

simultaneamente, no querer mesmo, como lei universal. 323

 
     

 Ser humano significa, assim, ser capaz de se arrancar a leis vindas de fora – à 

heteronomia ou causalidade natural – e compreender-se inteiramente no contexto de leis 

dadas por si a si mesmo, de acordo com o princípio de autonomia. Como afirma Arendt: 

 
O propósito de Kant de destruição do antigo conceito de Ser foi estabelecer a autonomia do 

homem, o que ele mesmo chamou de dignidade do homem. Ele foi o primeiro filósofo a 

tentar compreender o homem inteiramente no interior do contexto de leis inerentes ao 

homem e a separá-lo do contexto universal do Ser no qual ele é apenas uma coisa entre 

outras […].324

 
 

                                                   
322 «[…] science […] no longer yields up any truth to man, no truth of any interest to man.», Arendt, 
Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU, p. 168. 
323 „Autonomie des Willens ist die Beschaffenheit des Willens, dadurch  derselbe ihm selbst (unabhängig 
von aller Beschaffenheit der Gegenstände  des Wollens) ein Gesetz ist. Das Princip der Autonomie ist 
also: nicht anders zu wählen als so, daß die Maximen seiner Wahl in demselben Wollen zugleich als 
allgemeines Gesetz mit Begriffen seien.“, Kant, Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, p. 
440 (p. 77 da edição portuguesa). 
324 «The purpose of Kant’s destruction of the ancient concept of Being was to establish the autonomy of 
man, what he himself called the dignity of man. He is the first philosopher to attempt to understand man 
entirely within the context of laws inherent in man and to separate him out from the universal context of 
Being in which he is only one thing among others […].», Arendt, Hannah, «What is Existential 
Philosophy?», EU, p. 170. 
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 Ou seja, podemos pensar o que quisermos acerca da realidade, mas esta, devido à 

nossa condição mesma, estará sempre condicionada pela nossa capacidade de a ela 

acedermos, pelo facto de a nossa existência estar sempre já dada e de essa existência 

não descobrir a realidade como necessária, mas como contingente, o que é o mesmo que 

dizer, neste contexto, como infundada, constituindo por essa razão o horizonte de 

possibilidade da autodeterminação do humano.  

 Esse é o núcleo do projecto kantiano, o qual conduz à sua radicalidade o momento 

inaugural, de uma perspectiva filosófica, da Era Moderna: a dúvida cartesiana e a sua 

expressão existencial no ego sum, ego existo, a qual colocou pela primeira vez a questão 

acerca da realidade do Eu em termos modernos, apenas para lhe escapar por via de uma 

resposta em termos tradicionais 325

 

. Na perspectiva de Arendt,  

[…] esta resposta de modo nenhum prova a existência do ego cogitans, mas, na melhor das 

hipóteses, apenas a existência de cogitare. Por outras palavras, nenhum Eu verdadeiramente 

vivo pode alguma vez emergir do “Eu penso”, mas apenas um Eu que é criação do 

pensamento. Esta é a coisa crucial que sabemos desde Kant.326

 
    

 Longe de ser um sujeito no sentido de um hupokeimenon, uma substancialidade 

subjacente compreendida à imagem da extensão, um mero ser de pensamento despojado 

de realidade própria, o humano faz-se sujeito arrancando-se, por via da sua capacidade 

legisladora e da necessidade da razão, a um ser aparentemente necessário, universal e 

indiferente. Liberta-se, desse modo, de uma realidade que não é propriamente sua, 

possibilitando a autodeterminação dos seus actos e conferindo, desse modo, uma 

dignidade própria à existência dada com base nas determinações livres da sua 

capacidade legisladora. O humano é a medida de si mesmo, pois é a medida do seu ser.  

 No entanto, esta dinâmica de constituição de si em sujeito vivo, num sujeito real e 

não meramente formal327

                                                   
325 Ver capítulo dedicado à Modernidade.  

, descobre como contraparte o facto de, uma vez saídos da 

326 […] this answer in no way proves the existence of the ego cogitans but, at best, only the existence of 
cogitare. In other words, no truly living I can ever emerge from “I think”, but only an I that is a creation 
of thought. This is the crucial thing we have known since Kant.», Arendt, Hannah, «What is Existential 
Philosophy?», EU, pp. 168-169.  
327 A formalidade do “Eu penso” e a obrigatoriedade da sua presença possível em todas as determinações 
da existência não implica que seja esse mesmo “Eu penso” o sujeito vivo que aí se constitui. Segundo 
Kant, „[...] unser eigenes Subjekt nur als Erscheinung, nicht aber nach dem, was es an sich selbst ist, 
erkennen. Dagegen bin ich mir meiner selbst in der transzendentalen Synthesis des Mannigfaltigen der 
Vorstellungen üherhaupt, mithin in der synthetischen ursprünglichen Einheit der Apperzeption, bewußt, 
nicht wie ich mir erscheine, noch wie ich an mir selbst bin, sondern nur daß ich bin.“ («[…] conhecemos 
o nosso sujeito apenas como fenómeno e não tal como é em si. Ao contrário, tenho consciência de mim 
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esfera subjectiva e em resultado da exigência de universalidade e de necessidade 

inerente ao imperativo categórico e à capacidade legisladora de que ele é lei suprema, os 

seus actos deixarem de ser livres e se inscreverem na esfera da causalidade natural, a 

qual serve de condição às suas acções.  

 Paradoxalmente, a liberdade do ser do humano, a qual lhe permite aceder a uma 

realidade própria, é abandonada assim que é posta em prática no acto que dela resulta. É 

à universalidade, à necessidade e à indiferença do existir que o humano tem de voltar, 

abandonando-se às consequências imprevisíveis dos seus próprios actos, em ordem a 

que a sua liberdade possa exercer-se uma vez mais como acto de distinção e de 

determinação da sua dignidade própria 328, «a condição […] graças à qual qualquer coisa 

pode ser um fim em si mesma»329, não obedecendo «a outra lei senão àquela que ele 

mesmo simultaneamente dá»330

 Segundo Arendt, este é o «legado paradoxal de Kant: assim que o homem atinge a 

maioridade e é declarado autónomo, ele é também completamente aviltado»

.  

331

 

. Para a 

autora, de todos os filósofos que lidaram com o paradoxo presente nos conceitos de 

liberdade e dignidade humana propostos por Kant, apenas Jaspers conserva e explora 

esta liberdade paradoxal. De acordo com Arendt: 

                                                                                                                                                     
próprio na síntese transcendental do diverso das representações em geral, portanto na unidade sintética 
originária da apercepção, não como apareço a mim próprio, nem como sou em mim próprio, mas tenho 
apenas consciência de que sou.»), Kant, Immanuel, KrV, AA III, B156-157. Ou seja, sou apenas 
notificado da facticidade da minha existência, a qual não é um fenómeno em sentido kantiano – ou seja, 
passível de conhecimento e de formalização. A existência é dada no acto da sua determinação de acordo 
com o tempo e, por essa razão, „Das Bewußtsein seiner selbst ist also noch lange nicht ein Erkenntnis 
seiner selbst […]“ («a consciência de si mesmo está, pois, bem longe de ser um conhecimento de si 
mesmo […]»), Kant, Immanuel, KrV, B158. Como tal, „Das, Ich denke, drückt den Aktus aus, mein 
Dasein zu bestimmen. Das Dasein ist dadurch also schon gegeben, aber die Art, wie ich es bestimmen, d. 
i. das Mannigfaltige, zu demselben gehörige, in mir setzen solle, ist dadurch noch nicht gegeben. Dazu 
gehört Selbstanschauung, die eine a priori gegebene Form, d. i. die Zeit, zum Grunde liegen hat, welche 
sinnlich und zur Rezeptivität des Bestimmbaren gehörig ist.“ («O “eu penso” exprime o acto de 
determinar a minha existência. A existência é, pois, assim já dada, mas não ainda a maneira pela qual 
devo determiná-la, isto é, pôr em mim o diverso que lhe pertence. Para tal, requer-se uma intuição de si 
mesmo, que tem por fundamento uma forma dada a priori, isto é, o tempo, que é sensível e pertence à 
receptividade do determinável.»), Kant, Immanuel, KrV, AA III, B158.        
328 Que esse Ser seja compreendido como história e que a história seja parte da natureza humana é um 
traço da filosofia kantiana, que transforma a humanidade em sujeito histórico. A história é sempre história 
do progresso da liberdade, da realização dos fins da natureza no que diz respeito ao homem.   
329„[…]das aber, was die Bedingung ausmacht, unter der allein etwas Zweck an sich selbst sein kann, hat 
nicht bloß einen relativen Werth, d. i. einen Preis, sondern einen innern Werth, d. i. Würde.“, Kant, 
Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, p. 435 (p. 72 da tradução portuguesa). 
330  „[...] das keinem Gesetze gehorcht als dem, das es zugleich selbst giebt.“, Kant, Immanuel, 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, p. 434 (p. 71 da tradução portuguesa). 
331 «[…] this paradoxical legacy of Kant’s: just as man comes of age and is declared autonomous, he is 
also utterly debased.», Arendt, Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU, p. 171.  
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Para Jaspers, a existência não é uma forma de Ser, mas uma forma da liberdade humana, a 

forma na qual “o homem, enquanto espontaneidade potencial, rejeita a concepção de si 

mesmo como mero resultado”. A existência não é ser do homem enquanto tal e enquanto 

um dado; ao invés, “o homem é […] existência possível”. A palavra “existência” significa 

aqui que o homem alcança realidade apenas na medida em que age a partir da sua própria 

liberdade enraizada na espontaneidade, e “conecta-se com a liberdade de outros através da 

comunicação”.332

 
 

 Quer isto dizer que a realidade do ser-dado, a facticidade da existência, não é a 

negação da liberdade humana, mas antes o horizonte a partir do qual a liberdade 

humana se diferencia e se concretiza como expressão última do paradoxo kantiano: «é 

apenas por que não me fiz a mim mesmo que eu sou livre. Se eu me tivesse feito a mim 

mesmo, eu teria sido capaz de me prever a mim mesmo e, consequentemente, ter-me-ia 

tornado não-livre» 333

  

. Assim, é apenas por que o humano se experiencia como ser-

condicionado ou, numa formulação posterior a Kant, como falta de liberdade – no 

sentido de ausência de fundamento próprio e, como tal, de necessitar e depender de uma 

garantia da sua auto-suficiência e de subsistência – que pode transcender os seus 

condicionamentos em direcção ao ser, que a liberdade se constitui em possibilidade real 

e o ser do humano num paradoxo vivo cuja resolução definitiva determinaria a 

aniquilação da humanidade no homem.   

 

2.4. A CONCEPÇÃO HEIDEGGERIANA DE EXISTÊNCIA COMO SER-NO-MUNDO 

 Este é o momento em que a iniciativa heideggeriana entra em cena.  

 Para Arendt, é precisamente contra este paradoxo e, portanto, em favor da referida 

aniquilação que a filosofia heideggeriana deve ser lida. Para a autora, o projecto de 

ontologia fundamental de Heidegger, a sua tentativa de restabelecimento de uma 

ontologia, erige-se justamente contra Kant, na medida em que um tal restabelecimento 

corresponde a uma intenção de reversão do processo de destruição do conceito clássico 

                                                   
332 «For Jaspers, existence is not a form of Being but a form of human freedom, the form in which “man 
as potential spontaneity rejects the conception of himself as mere result”. Existence is not man’s being as 
such and as a given; rather, “man is […] possible existence”. The word “existence” here means that man 
achieves reality only to the extent that he acts out his own freedom rooted in spontaneity and “connects 
through communication with the freedom of others”.», Arendt, Hannah, «What is Existential 
Philosophy?», EU, p. 183. 
333 «Only because I have not made myself am I free. If I had made myself, I would have been able to 
foresee myself and therefore would have become unfree.», Arendt, Hannah, «What is Existential 
Philosophy?», EU, p. 184. 
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de Ser a que Kant tinha dado início. Arendt não quer com isto dizer que Heidegger 

pretende um simples retorno à concepção clássica de Ser, mas que, independentemente 

do sucesso ou do insucesso da sua iniciativa e dos contornos que ela possa tomar, a sua 

intenção é resolver o paradoxo posto a descoberto por Kant e restabelecer a identidade 

entre essência e existência, entre pensar e ser. 

 Antes de apresentamos resumidamente os aspectos da reflexão heideggeriana que 

consideramos necessários para a compreensão da posição arendtiana, é fundamental 

compreender a perspectiva a partir da qual Arendt lê o projecto heideggeriano de 

ontologia fundamental, uma perspectiva que é sucinta e claramente formulada em THC, 

embora sem fazer referência a Heidegger, quando a pensadora descreve aquilo que 

entende ser a experiência do eterno enquanto distinta da experiência da imortalidade. 

 Para Arendt, ser-imortal significa perseverar no tempo, isto é, descobrir uma 

permanência no interior da temporalidade e do devir finito que caracteriza o ser do 

humano. Ao contrário dos restantes animais, os seres humanos não existem e 

perseveram enquanto humanos apenas enquanto instâncias de um ciclo natural de 

reiteração do mesmo ou procriação, mas enquanto indivíduos, com estórias de vida 

individuais que se distinguem de tudo o resto justamente porque a sua temporalidade 

não é cíclica, mas rectilínea. Isto significa que o carácter distintivo potencial dos seres 

humanos assenta na sua capacidade de transcender a sua mortalidade por intermédio de 

actos, de formas de aparecimento que deixam um rasto imortal na imanência deveniente 

da própria mortalidade individual.  

 O ser humano distingue-se, pois, de todas as outras coisas pela sua capacidade para 

a in-mortalidade, pela sua capacidade potencial de descobrir uma permanência e 

constituir uma habitação num contexto eminentemente precário e essencialmente 

temporal e temporário. Para Arendt, a experiência da imortalidade é a experiência 

política por excelência, uma vez que tem como referência um mundo ou ordem de 

coexistência, pressupondo não só o aparecimento nessa mesma ordem de coexistência, 

mas o reconhecimento dos outros que nela existem e a constituem enquanto tal.    

 Ora, a experiência do eterno é, para Arendt, o «verdadeiro centro do pensamento 

estritamente metafísico»334

                                                   
334 «[…] the true center of strictly metaphysical thought.», Arendt, Hannah, THC, p. 20.  

. Esta experiência define-se por contradição com respeito à 

experiência de aspiração à imortalidade constitutiva da bios politikos, da vida do 

cidadão de uma ordem de coexistência. Ao contrário desta última e em estrita oposição 
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à mesma, a experiência do eterno é indizível e, portanto, não descobre forma de 

manifestação na ordem de coexistência, isto é, «pode ocorrer apenas fora do reino dos 

assuntos humanos e fora da pluralidade dos homens» 335

 Para Arendt, esta é a experiência própria do filósofo, o qual se liberta de quaisquer 

vínculos que o relacionem com outros e abandona a ordem de coexistência em perfeita 

singularidade. Nessa medida, experienciar o eterno é uma espécie de morte, uma vez 

que morrer é, do ponto de vista da ordem de coexistência, «“cessar de estar entre 

homens”»

. Para todos os efeitos, a 

experiência do eterno é a experiência de um agora constante que pode apenas ter lugar 

fora da deveniência própria dos assuntos humanos e, como tal, consiste numa retirada 

com respeito à ordem de coexistência na qual o ser humano aparece e se distingue como 

um entre outros.  

336

   

, cessar de aparecer no mundo e a outros. Dado que é uma experiência que 

escapa ao devir e, como tal, à temporalidade e à mutabilidade, a experiência do eterno 

não é suportável por qualquer criatura viva, a qual está, por definição, em devir. É a 

experiência de uma permanência sem tempo, imutável e insuportável para os mortais, a 

que os filósofos deram o nome de theoria ou contemplação e à qual atribuíram 

tradicionalmente uma dignidade ontológica superior àquela concedida à experiência da 

imortalidade. Segundo Arendt:               

A primazia da contemplação sobre a actividade assenta na convicção de que nenhuma obra 

das mãos humanas pode igualar em beleza e verdade o kosmos físico, que balança em si 

mesmo em eternidade imutável sem qualquer interferência ou assistência do exterior, de 

homem ou de deus.337

 
  

 E prossegue, dizendo: 

 
[…] a distinção entre quietude e inquietude, entre uma abstenção quase sem fôlego com 

respeito ao movimento físico externo e à actividade de qualquer tipo, é mais decisiva do 

que distinção entre o modo de vida político e o modo de vida teorético […]. É como a 

distinção entre guerra e paz: tal como uma guerra tem lugar por mor da paz, assim todo o 

tipo de actividade, mesmo os processos do mero pensamento, têm de culminar na quietude 

                                                   
335 «[…] can occur only outside the realm of human affairs and outside the plurality of men […].», 
Arendt, Hannah, THC, p. 20.  
336 «[…] “to cease to be among men” […].», Arendt, Hannah, THC, p. 20.  
337 «The primacy of contemplation over activity rests on the conviction that no work of human hands can 
equal in beauty and truth the physical kosmos, which swings in itself in changeless eternity without any 
interference or assistance from outside, from man or god.», Arendt, Hannah, THC, p. 15. 
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absoluta da contemplação. Todo o movimento […] tem de cessar ante a verdade. A verdade 

[…] pode apenas revelar-se no silêncio humano completo. 338

 
 

 É este silêncio humano completo que, para Arendt, se traduz no solipsismo radical 

que está na base e orienta o projecto de ontologia fundamental de Heidegger, um 

solipsismo que resulta num apagamento da possibilidade de aparecimento da diferença 

de ser do humano no mundo e na impossibilidade de este descobrir para si um sentido 

próprio. Vejamos de que modo.  

 O ponto de partida de Heidegger em SuZ é a questão do sentido do Ser (Seinsfrage), 

sentido que, a seu ver, permaneceu velado ou recoberto desde os seus primórdios no 

pensamento grego. A resposta de Heidegger a esta questão é a temporalidade, cujo 

fundamento é a finitude como ser do humano, compreendida exclusivamente como ser-

para-o-fim ou ser-para-a-morte, resposta que, segundo Arendt, implica que o Ser em 

sentido heideggeriano é não-Ser, isto é, nada.  

 O ente a que Heidegger chama Dasein distingue-se dos restantes entes justamente 

porque constitui a diferença entre o ôntico e o ontológico ou diferença ontológica, 

fazendo da demanda pelo sentido do ser dos entes e do ser em geral o seu próprio ser. 

Por outras palavras, aquilo que distingue o Dasein enquanto ente, a sua distinção ôntica, 

é o facto de ser ontológico. Isto significa que o Dasein é o ente que se detém, se 

comporta perante os restantes entes orientado por uma compreensão prévia do ser, por 

um acesso sempre já dado à constituição e totalidade de ser, sem que isso implique e 

esteja dependente de uma determinação conceptual da mesma, aquilo a que vulgarmente 

se chama ontologia339

Heidegger chama a essa totalidade a que o Dasein sempre se refere no seu ser 

“mundo” (Welt), e chama à transcendência

.  

340

                                                   
338 «[…] the distinction between quiet and unquiet, between an almost breathless abstention from external 
physical movement and activity of every kind, is more decisive than the distinction between the political 
and the theoretical way of life […]. It is like the distinction between war and peace: just as war takes 
place for the sake of peace, thus every kind of activity, even the processes of mere thought, must 
culminate in the absolute quiet of contemplation. Every movement […] must cease before truth. Truth 
[…] can reveal itself only in complete human stillness.», Arendt, Hannah, THC, p. 15. 

 constitutiva do próprio Dasein “ser-no-

mundo” (In-der-Welt-sein). No §12 de SuZ, Heidegger caracteriza a constituição 

339 Veja-se Heidegger, Martin, SuZ, §4. 
340 Esta transcendência corresponde à interpretação heideggeriana do excesso de significação husserliano, 
o qual é concebido não como objectividade, mas como o ser ele mesmo que se dá fenomenicamente 
naquilo que é dito a seu respeito. A inquirição do sentido do ser é, assim, uma inquirição a respeito do ser, 
uma vez que o sentido ou a significação é o modo pelo qual o ser se manifesta.  
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essencial do Dasein como ser-em-o-mundo, como ser-no-mundo 341. Para Heidegger, 

este “em” designa um habitar ou permanecer que corresponde a uma familiaridade com 

algo, uma familiaridade que o “ser” (Sein) refere quando conjugado na primeira pessoa 

(Ich bin), indicando uma proximidade radical (bei) desse que afirma a sua existência 

com isso que é assim referido, a saber, o mundo. Assim, ao dizer “Eu sou”, o Dasein 

mantém-se numa proximidade essencial ao mundo, estando nele absorvido e nele se 

demorando. Não se trata aqui da afirmação de uma existência paralela de mundo e 

Dasein, mas antes da compreensão do ser-no-mundo como o ser mais próprio do 

Dasein 342

 A facticidade do Dasein significa que este, enquanto ente, se compreende e, 

portanto, compreende o seu ser enquanto detido no ser daqueles entes que encontra e 

perante os quais se comporta. É importante sublinhar aqui o sentido desta detenção. Não 

se trata aqui de um impedimento ou aprisionamento do Dasein com respeito aos entes 

que encontra. Trata-se, isso sim, da sua demora, da sua permanência e, portanto, da 

conservação do seu próprio ser na dependência do seu encontro com outros entes e na 

compreensão do seu ser

, facticamente disperso em modos definidos desse habitar. 

343 . Por isso Heidegger afirma, em SuZ, que o Dasein se 

compreende como detido, no sentido de vinculado no seu “destino” (Geschick); a sua 

sorte está inexoravelmente ligada à sorte do ser dos entes que encontra ao ser344

 No seu comportar-se, o Dasein interpela o ente, interroga-o na sua manifestação 

deste ou daquele modo, não por mor desse modo determinado, mas em vista do seu ser, 

em-ordem-a-ser. O Dasein é esse poder de distinguir, de diferenciar. Mais: o Dasein é 

essa distinção, compreendendo – ou seja, sendo – desde logo, antecipadamente, o ser 

como excesso, como transcendência. Isso permite-lhe orientar o seu questionamento 

para lá desta ou daquela modalidade particular do ser do ente, em favor da pergunta por 

essa vinculação original, por essa estrutura na qual ente e ser co-pertencem 

originalmente, estrutura que possibilita a vinda à presença do ente qua isto ou aquilo, e 

que o funda no seu ser mais próprio.  

. 

                                                   
341 Veja-se Heidegger, Martin, SuZ, §12. 
342 Veremos mais adiante que a interpretação heideggeriana do ser-para-a-morte como ser próprio do 
Dasein e a noção de Si-mesmo como sua expressão última contradiz esta concepção do Dasein, do existir, 
como ser-no-mundo.  
343 Mais uma vez, em contradição com a noção de Si-mesmo, como veremos.  
344  „[...] das In-der-Welt-sein eines »innerweltlichen« Seienden, so zwar, daß sich dieses Seiende 
verstehen kann als in seinem »Geschick« verhaftet mit dem Sein des Seienden, das ihm innerhalb seiner 
eigenen Welt begegnet.“ («[...] uma entidade no „interior do mundo“ tem o ser-no-mundo de tal modo 
que pode compreender-se como vinculada no seu “destino” com o ser dessas entidades que encontra no 
interior do seu próprio mundo.»), Heidegger, Martin, SuZ, p. 56. 
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 A transcendência, enquanto constituição fundamental do Dasein, compreende-se, 

então, não só como o facto de o Dasein ser aí, fora de si mesmo e juntamente com os 

entes e, portanto, ser essa não-coincidência consigo mesmo, mas também por este ser aí 

junto dos entes não significar uma coincidência com os últimos, mas um excedê-los 

(Übersteigen) em direcção ao próprio ser. Ora, o Dasein, ao exceder os entes, excede-

se, por assim dizer, também a si mesmo, dado que tem de estar sempre e já presente em 

qualquer encontro com os entes, está sempre já num estado-de-coisas, possibilitando a 

manifestação destes últimos. O Dasein descobre-se entre um não-mais Dasein ou não 

mais existir – sendo uma coisa entre outras – e um ainda-não Dasein, no qual antecipa o 

seu próprio ser não enquanto facto, mas justamente enquanto possibilidade. 

 Como transcendência, o Dasein encontra-se sempre já aí, no “meio” dos entes, e 

todo o seu comportamento é referido, em última análise, ao seu próprio ser. O Dasein é 

por mor de si mesmo, e o ser em que se descobre é já e sempre o seu próprio ser como 

possibilidade. Assim, o ser é, para o Dasein, este referir-se ao seu próprio ser, um 

referir-se que concerne também aos outros entes, já que é nela que se decide quem é 

Dasein e quem não é. Ou seja, o Dasein e os entes cujo ser não é o mesmo que o seu 

estão co-implicados neste referir-se constitutivo do primeiro. Ao perguntar pelo ser dos 

entes, excedendo-os, o Dasein demora-se no seu próprio ser. Demorando-se, o Dasein 

constitui-se como referência ao seu próprio ser e, portanto, como referência a si, como 

ipseidade (Selbstheit), unindo-se nessa estrutura antecipadora – numa “mesmidade” –, 

porque sempre e já aí e, consequentemente, nela se individuando 345

 Com vimos, a experiência existencial ou Dasein corresponde à experiência de uma 

não-identidade num duplo ponto de vista: 

.  

1. Por um lado, uma não-identidade consigo mesmo, que corresponde ao seu 

carácter fáctico, à experiência de si enquanto disperso numa realidade dada, que não foi 

por si criada; 

2. Por outro lado, uma não-identidade com a realidade em que se encontra 

disperso, experienciando-se como excedente e expressando o seu carácter excedentário 

colocando a questão do sentido do ser.  
                                                   
345 „Im Überstieg kommt das Dasein allererst auf solches Seiendes zu, das es ist, auf es als es »selbst«. 
Die Transzendenz konstituiert die Selbstheit. Aber wiederum nie zunächst nur diese, sondern der 
überstieg betrifft je in eins auch Seiendes, das das Dasein »selbst« nicht ist; genauer: im Überstieg und 
durch ihn kann sich erst innerhalb des Seienden untersmeiden und entsmeiden, wer und wie ein »Selbst« 
ist und was nicht. Sofern aber das Dasein als Selbst existiert – und nur insofern – kann es »sich« verhalten 
zu Seiendem, das aber vordem überstiegen sein muß. Obzwar inmitten des Seienden seiend und von ihm 
umfangen, hat das Dasein als existierendes die Natur immer schon überstiegen.“, Heidegger, Martin, Vom 
Wesen des Grundes, HGA I Bd. 9,  pp. 19-20.   
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É a este excesso de ser, a este abismo que separa a existência da identidade consigo 

mesma que Arendt chama, referindo-se ao quadro da fenomenologia existencial 

heideggeriana, “nada”, pois é apenas como negação da realidade em que se encontra 

dispersa que a existência, de um ponto de vista heideggeriano, faz experiência de si 

mesma. A existência é este abismo, esta distância com respeito à realidade, este estar-

fora-de-si-mesmo. Se, para uma coisa ou res, o fim consiste na realização de todas as 

suas determinações numa totalidade, então a existência, vista como esta fuga à 

realidade, só pode subsistir na distância de si a si, não como totalidade ou coisa, mas 

como tensão para a unidade, projecto de constituição de uma identidade de si consigo.  

Por essa razão, a existência não é simplesmente um Quê, mas um Quem, um algo 

que é referencial vivo de um esforço de constituição de si mesmo, o que leva Arendt a 

dizer que 

 
[…] Heidegger sempre se havia preocupado com “a questão do sentido do Ser”. A sua meta 

provisória havia sido analisar o ser do homem como a única entidade que pode colocar a 

questão, porque toca o seu próprio ser; logo, quando o homem levanta a questão “O que é 

Ser?”, ele é atirado de volta sobre si mesmo. Mas quando, atirado de volta sobre si mesmo, 

ele levanta a questão “Quem é homem?”, é o Ser, pelo contrário, que se move para primeiro 

plano; é o Ser, tal como agora emerge, que convida o homem a pensar. 346

 
  

 Se a realização do seu ser consistir na plena identidade de si consigo, à imagem do 

que acontece com as restantes coisas que descobre no mundo, então o momento em que 

o Dasein realiza o seu ser, isto é, se torna numa coisa, é o momento da sua morte. Mas, 

se a existência não é um Quê, mas um Quem, qual é o sentido do seu ser? 

 Considerando o que vem sendo dito, existir não é estar ou ser num fim, mas ser-

para-um-fim, descobrir-se constantemente na iminência de deixar-de-ser. Portanto, esse 

fim, no caso da existência, corresponde à morte, à sua própria aniquilação, pelo que ser-

para-a-morte é um modo de subsistir na própria morte ou de permanecer na imanência 

da possibilidade da própria morte. Existir é estar permanentemente sob a ameaça de 

aniquilação, é estar ameaçado de morte em cada acto de determinação de si. Logo, o 

Dasein não-é a morte, embora todos os seus modos de ser descubram o seu sentido 

                                                   
346 «[...] Heidegger had always been concerned with „the question of the meaning of Being”, his first, 
“provisional”, goal had been to analyze the being of man as the only entity that can ask the question 
because it touches his own being; hence, when man raises the question What is Being?, he is thrown back 
upon himself. But when, thrown back upon himself, he raises the question Who is Man?, it is Being, as 
now emerges, that bids man to think.», Arendt, «Willing», LoM, p. 173. 
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próprio como negação da morte compreendida como plena realização do Dasein, não 

sendo por isso menos verdade que é dela que retiram sentido, mesmo que 

negativamente.  

 Todos os modos de ser em que o Dasein se descobre disperso são outros tantos 

modos de escapar à morte. É a possibilidade sempre presente da sua própria morte que 

acompanha, impulsiona e fornece a medida da permanência do Dasein em todos os seus 

momentos, mesmo naquelas ocasiões, as mais comuns e nas quais está alienado do seu 

próprio ser, em que tal possibilidade é experienciada como pertencendo a outras coisas, 

a outros existentes, e não a si mesmo.  

 A apropriação da possibilidade de deixar-de-ser quebra o circuito de relações do 

Dasein com fins que não são os seus, transcendendo as coisas em direcção ao seu 

próprio fim, isto é, em direcção a si mesmo. Desse modo, o Dasein ocupa-se de si 

mesmo de modo absoluto, não se referindo a outra coisa senão a si mesmo. Existir 

significa, assim, estar sempre e já lançado na possibilidade da morte própria, 

descobrindo-se em permanente ameaça de dissolução. E a angústia corresponde à 

experiência da sua finalidade como sustentação de uma permanência que se descobre 

em constante risco de dissolução. Por detrás de cada possibilidade de ser que se torna 

real, é a morte que se deixa vislumbrar e intensificar.  

  O cuidado primário do Dasein é, então, com o seu ser ele mesmo. Na medida em 

que está constantemente ameaçado de morte, todos os seus actos descobrem significado 

no serem por-mor-de, e aquilo por-mor-de que eles são é uma existência – a sua – 

permanentemente em risco de aniquilação. Na leitura de Arendt: 

 
[…] o carácter de ser do homem é determinado essencialmente por aquilo que o homem 

não é, o seu nada. A única coisa que o si mesmo pode fazer para se tornar um si mesmo é 

tomar “resolutamente” este facto do seu ser sobre si mesmo, pelo que, na sua existência, ele 

“é o fundamento negativo do seu nada”. 347

 
       

 O Dasein descobre-se imerso e disperso numa ordem de coisas; existir é, para um 

Dasein, ser-no-mundo. No entanto, é precisamente no mundo que não pode estar em 

casa, que não pode coincidir consigo mesmo, pois o seu ser é não-ser-coisa e, portanto, 

                                                   
347 «[…] the character of man’s being is determined essentially by what man is not, his nothingness. The 
only thing that the Self can do to become a Self is “resolutely” to take this fact of its being upon itself, 
whereby, in its existence, it “is the negative ground of its nothingness”.», Arendt, Hannah, «What is 
Existential Philosophy?», EU, p. 180.  
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descobre-se sempre como fora de ordem numa ordem de coisas, desabrigada e alienada 

de si mesma. O Dasein é no mundo, mas não lhe pertence, não é do mundo. Incapaz de 

se retirar absolutamente do seu ser-no-mundo para si mesmo, o Dasein é sempre um 

abandono de si mesmo, derrelicção ou queda no mundo, é sempre à-distância-de-si-

mesmo.  

 Neste ser-à-distância-de-si-mesmo, a existência descobre o seu carácter fáctico. É 

uma coisa entre outras coisas como ela, lançada numa ordem existencial – o mundo – 

que partilha com outros como ela, com os seus semelhantes. Ser-no-mundo é ser-com 

outros Dasein, reunidos numa ordem existencial que se lhes antecipa enquanto condição 

de possibilidade de coexistência. Só a dimensão antecipadora dessa ordem permite a 

coexistência de modos de ser distintos entre si, mas que podem, no entanto, ser ditos 

pertencer à existência.    

 Mas isto significa que o ser humano não pode ser criador de si mesmo à imagem de 

Deus, um ser simples e único, criado por si mesmo a partir do nada. O ser humano 

procura escapar ao seu estar-lançado num ser que não foi por si criado antecipando, ao 

invés do mundo e de uma possível existência concreta, a morte como sua possibilidade 

final, apropriando-se de um nada que, por definição, parece estar impedido de realizar. 

A experiência existencial é, nesta perspectiva, uma existência culpada, em dívida, pois é 

justamente o nada que constitui o seu ser próprio que não pode realizar. Ao cair no 

mundo, dispersando-se na lida de coisas e junto dos seus semelhantes, o homem está 

resolutamente à escuta do apelo da consciência a partir do fundamento do seu ser, do 

nada, constituindo-se a si mesmo. 

Por essa razão, e de acordo com Arendt, a resposta heideggeriana à questão “Quem 

é o homem (transformado no Dasein)?” é “Si-mesmo” (Selbst). E é esta resposta que 

Arendt não considera aceitável, pois mostra que a posição heideggeriana é contraditória 

em si mesma. Em que consiste esta contradição?  

 

 

2.5. A CONTRADIÇÃO INTERNA DA POSIÇÃO HEIDEGGERIANA 

 No contexto de uma filosofia em processo de questionamento de si mesma e de 

recusa do carácter auto-evidente do Ser em favor de um processo de determinação 

autonómica do ser-dado ou existência que visa tornar o humano no seu senhor, a 

tentativa de substituição do Ser pelo Nada não é despicienda. Se, contrariamente à 

proposta kantiana e à aceitação do carácter fundamentalmente paradoxal e ambíguo da 
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existência – assumindo o ser do humano como antinómico, aceitando o ser-dado como 

uma contingência a ser transcendida em ordem a realizar a liberdade humana, mas ao 

qual sempre se regressa enquanto horizonte de possibilidade do exercício da 

liberdade348

 Capaz de criar o nada a partir do nada e retirando daí o sentido do seu ser, o 

humano, tal como Heidegger o concebe e de acordo com Arendt, sustém-se «na mesma 

relação com o Ser que o Criador se sustinha antes de criar o mundo, o qual, como 

sabemos, foi criado ex nihilo»

 –, o humano se dispuser de forma resoluta em direcção à aniquilação do 

paradoxo, descobrindo nessa resolução aniquiladora o sentido do Ser – como é sugerido 

pela interpretação heideggeriana do ser-para-a-morte –, então o nada torna-se activo e 

tem início um processo de destruição de todo o dado, um processo de aniquilação que 

não visa descobrir um lugar próprio para o ser do humano – ser-no-mundo -, mas antes 

pôr o nada no seu lugar.  

349

 A expressão maior desta divinização, mais ou menos implícita, do humano é a 

concepção deste último, por parte de Heidegger, como o único ente capaz de se 

interrogar a respeito do Ser, assumindo uma posição ontológica proeminente. Como 

vimos, o Dasein ou ser do humano

. A única diferença é que, não podendo ser um ente 

criador de mundo, o humano torna-se, assim, num ente destruidor de mundo. 

350

                                                   
348 Uma formulação que faz lembrar a interpretação arendtiana da concepção de ser do humano em 
Agostinho, um ser que se descobre como questionamento ou abertura de um espaço entre dois “ante”, um 
passado e um futuro, respondendo a esse apelo do futuro constituindo para si um passado, isto é, uma 
estória e, simultaneamente, uma essência. Veja-se Parte I. 

 distingue-se dos restantes entes pelo facto de ser 

um ente que, no seu ser, coloca a questão do sentido do Ser. A sua distinção ôntica é o 

facto de ser ontológico, de se abrir ao Ser interrogando os entes a respeito do seu ser e, 

como tal, abrindo um espaço onde os entes se possam manifestar. Heidegger não 

aceitaria esta identidade entre Dasein e ser do humano, justamente na tentativa de 

escapar aos pressupostos e preconceitos ônticos que ele próprio, não obstante, tem 

sempre de assumir. Isto é assim na medida em que o Dasein parte sempre de uma pré-

compreensão não de um ser em geral, mas de um ser que é sempre o seu. Como tal, faz 

assentar a sua inquirição ontológica naquilo a que Heidegger chamaria “pré-ontologia”, 

uma atitude à qual poderíamos com igual legitimidade chamar “pró-ôntica”, uma vez 

que antecipa o ser próprio ou a essência em que o Dasein está sempre em vias de se 

constituir enquanto estiver vivo, isto é, enquanto se compreender como ser-no-mundo.  

349 «[…] in the same relationship to Being as the Creator stood before creating the world, which, as we 
know, was created ex nihilo.», Arendt, Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU, p. 177. 
350 Sobre a recusa de Heidegger em identificar o Dasein com o ser do humano, veja-se Heidegger, Martin, 
SuZ, HGA 1 BD. 2, pp. 49-50.  
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 A base da crítica arendtiana é justamente a tentativa, por parte de Heidegger, de 

aniquilação da ambiguidade ôntico-ontológica351

 De facto, a identificação entre essência e existência, a tentativa de restauração da 

identidade entre pensar e agir, concebida sobre uma estrutura de aniquilação ou ser-

para-um-fim, tem dois efeitos imediatos:  

 na qual o ser do humano se descobre, 

aniquilando com ela o próprio humano.  

1. Por um lado, coloca o humano no lugar reservado a Deus na ontologia 

tradicional, o lugar de um ente que não carece de nada em ordem a ser;  

2. Por outro lado, e porque a aniquilação constitui o seu modo de ser primordial, 

despoja o ser do humano daquelas características que, do ponto de vista kantiano, nele 

brotavam espontaneamente por “necessidade” da própria razão 352

 O modelo funcional/poiético guia, segundo Arendt, todo o pensamento de pendor 

utilitário, organizado em torno do lema “tudo é permitido”

 – liberdade, dignidade 

e vontade –, pois a sua caracterização como fins em si mesmas – e, consequentemente, 

como construções da autonomia sob orientação da necessidade e da universalidade do 

imperativo categórico – escapa ao modelo funcional/poiético (em-ordem-a) que governa 

o ser-no-mundo em Heidegger.  

353

 Consequentemente, todo o acto individualmente tomado se realiza e encontra 

justificação e/ou fundamento numa ordem pressuposta simultaneamente como seu 

limite e condição de possibilidade. Uma tal ordem permite a coexistência de actos 

, um lema tornado 

concreto em noções vagas como a felicidade do maior número ou outra finalidade 

assumida como fim comum que serve de referencial aos actos particulares e lhes 

confere significado. Num contexto de utilidade, embora o todo referencial permaneça de 

certo modo indefinido ou indeterminado, ele é, não obstante, tido como dado e da 

ordem de uma certa concepção de senso comum, admitindo um critério, mesmo que 

hipotético, do certo e do errado que guia e confere significado ao comportamento 

individual.  

                                                   
351 No caso de Arendt, trata-se de insistir na ambiguidade e não de regressar à compreensão ôntica 
tradicional do humano tal como Heidegger a critica em SuZ, nem apagar essa mesma ambiguidade numa 
ontologização total do seu ser. Nessa medida, a posição de Arendt também não é, tal como a de 
Heidegger, a de uma antropologia filosófica.  
352 O genitivo é aqui decisivo: a necessidade é de razão, de princípio, ou fundamento, de um ponto de 
vista objectivo, e da razão, no sentido de pertencer ou ser própria da razão, de um ponto de vista 
subjectivo.  
353 A função da legalidade em Montesquieu ajuda também a perceber o sentido deste “Tudo é permitido” 
de uma perspectiva distinta daquela que aqui apresentamos. Vejam-se as páginas que intitulámos «Nós 
(ainda) modernos?». 
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individuais, ainda que o fundamento e sentido dessa existência comunal seja um sujeito 

colectivo que ele mesmo permanece inquestionado. Ser é, para tal sujeito, uma espécie 

de movimento de abstracção com respeito aos comportamentos individuais, subsistindo 

para lá destes, mas uma abstracção que os conserva, à imagem da Aufhebung hegeliana 

e, com contornos distintos, marxiana, que nega e supera, embora conservando, todos os 

momentos do desenvolvimento social.  

 No caso da filosofia heideggeriana, a existência move-se na esfera da possibilidade 

total, do «tudo é possível»354

 

, visando erradicar completamente qualquer dado e, com 

ele, qualquer resquício de indeterminação, sem se dar conta que, desse modo e 

paradoxalmente, é à absoluta necessidade que abandona todas as suas determinações, 

isto é, todos os seus modos de ser. Aquilo pelo qual a existência se esforça, aquilo que 

funda o seu ser é a aniquilação de todas as restrições factuais, entre as quais se 

encontram as características da existência que, de acordo com Kant, brotam 

espontaneamente do seu ser e que, como tal, não são criadas pelo homem, constituindo 

limites à sua acção. É difícil não ver na afirmação arendtiana que aqui se transcreve  

[…] a suposição fundamental do totalitarismo de que tudo é possível conduz, assim, através 

da eliminação consistente de todas as restrições factuais, à consequência absurda e terrível 

de que todo o crime que possa ser concebido pelos governantes tem de ser punido, 

independentemente de ter sido ou não cometido355

 
        

uma tradução política deste nada heideggeriano decorrente da sua interpretação do ser-

para-a-morte, na qual está também presente a experiência da culpa, à qual já faremos 

referência. 

 Tal como o utilitarismo, o ser-para-a-morte de Heidegger tem por base, na leitura 

arendtiana, um pressuposto funcional/poiético – os fins justificam, fundamentam os 

meios –, mas esse pressuposto funcional/poiético não é compreendido como dinâmica 

de realização de um ser-dado que se conserva no ser por intermédio de uma superação 

da dispersão no múltiplo que preserva as diversas instâncias da sua realização.  

 O funcionalismo é, no caso heideggeriano, preservado, mas justamente como uma 

dinâmica de desestruturação, de destruição da sua própria utilidade. Ao carácter estático 

                                                   
354 Veja-se Arendt, Hannah, OT, p. 427 e seguintes.  
355  «Totalitarianism's central assumption that everything is possible thus leads through consistent 
elimination of all factual restraints to the absurd and terrible consequence that every crime the rulers can 
conceive of must be punished, regardless of whether or not it has been committed.», Arendt, Hannah, OT, 
p. 427. 
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desse pressuposto, dessa indeterminação ou desse “nada” admitido por qualquer 

pensamento de pendor utilitário como hipótese reguladora, harmonizadora e doadora de 

significado ao comportamento individual356, Heidegger responde com um nada que se 

torna activo. Este nada destrói todo o dado em ordem a conservar-se no ser – «o Nada 

ele mesmo nadifica»357

 Esta interpretação de Arendt só se compreende a partir do lugar fulcral e exclusivo 

que a estrutura do ser-para-a-morte tem na fenomenologia existencial heideggeriana 

enquanto princípio de individuação

, diz Heidegger -, transformando todo o dado num meio para a 

conservação do seu ser, assim aniquilando qualquer possibilidade de coexistência.  

358

 Como já foi referido, o ser-para-a-morte constitui, na perspectiva de Heidegger, a 

possibilidade de ser-um-todo ou de completude para um ente como o Dasein, isto é, 

para um ente que tem a existência como modo próprio de ser, descobrindo-se sempre já 

envolvido nela e cuidando dela. Uma dimensão significativa deste cuidado de si que 

caracteriza o Dasein – na medida em que a sua existência se caracteriza por uma 

iminência, a da morte, que é sua potencialidade de ser, experienciada como dívida que 

permanece por saldar, uma falta de totalidade que permanece por actualizar ou tornar 

real – é justamente a da antecipação. Para Heidegger, o cuidado – do qual a antecipação 

é parte integrante – é um estado básico do Dasein, constituído por uma estrutura tríplice 

fundamental, a qual já foi anteriormente mencionada, mas que aqui retomamos 

resumidamente:  

.  

1. A existência, manifesta na antecipação, por parte do Dasein, do seu ser por 

intermédio de uma pré-compreensão do sentido do Ser em geral; 

2. A facticidade, a apreensão e compreensão que o Dasein tem de si mesmo como 

sendo numa situação que ele mesmo não originou, uma situação concreta e já 

constituída ante a qual se comporta; 

3. E a queda, a compreensão do seu próprio ser como vinculado, no processo da 

sua conservação, ao ser dos existentes descobertos nessa mesma situação. 

                                                   
356 Arendt refere-se a esta hipótese como uma ficção comunal regida por uma “mão invisível” operando 
por detrás das acções e interesses individuais introduzida pelos economistas clássicos, que consiste no 
pressuposto de um interesse que orienta o comportamento dos homens como um todo e produz a 
harmonia dos seus interesses conflituantes, assim permitindo a sua coexistência e resultando na união 
social. Esta ficção está presente, para Arendt, tanto no utilitarismo liberal, como no socialismo, sendo que 
a diferença entre ambos é que o segundo se propõe realizá-la. Esta ficção é, para Arendt, insustentável, 
pois tem como consequência uma concepção da sociedade como um único sujeito, abstraindo do facto de 
a actividade social ser a resultante de intenções individuais. Veja-se Arendt, Hannah, THC, pp. 43-45. 
357 „Das Nicht selbst nichtet.“, Heidegger, Martin, Was is Metaphysik?, HGA 1 Bd. 9, p. 114. 
358 Veja-se a comparação entre o princípio de individuação heideggeriano e o princípio de individuação 
arendtiano levada a cabo por Taminiaux, Jacques, La fille de Thrace et le penseur profissionnel, 1992.     
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Assim, se o ser-para-a-morte assume um carácter distintivo para o Dasein, se o ser-

para-a-morte deve tomar o lugar reservado à essência do Dasein e se esta deve reflectir, 

para Heidegger e em última análise, a possibilidade de uma identidade entre essência e 

existência, entre pensar e ser, então terá de ser determinado nas condições impostas por 

estas características básicas. 

Ora, para Heidegger, a aniquilação do Ser do Dasein ocorre quando a dívida 

pendente que é constitutiva da estrutura do cuidado for liquidada, pelo que o Dasein 

como entidade nunca atinge a sua completude. Esta liquidação ou aniquilação 

corresponde à morte e a morte, por seu lado, equivale ao não-mais do Dasein que só 

pode ser imediatamente experienciado com relação a outros e nunca em relação a si 

mesmo. Em que consiste, então, este não-mais ou esta morte de outros, e qual o tipo de 

relação que o governa? 

É na morte de outros que o fim do Dasein se torna “objectivamente” acessível, é 

através da morte dos outros que o Dasein faz experiência de outro Dasein como algo 

que perdeu a vida. Este “algo que perdeu a vida”, o “falecido”, não pode ser 

considerado em si mesmo, mas apenas na sua relação aos que «ficaram para trás»359 – 

os que partiram notificam e garantem aos que ficaram para trás a sua própria 

permanência, o seu ser-no-mundo. É neste sentido que Heidegger pode afirmar que, no 

quotidiano, «um Dasein pode e tem de “ser”, dentro de certos limites, um outro»360

 

, 

salvaguardando o facto de   

[…] ninguém pode[r] tirar a Outro o seu morrer. […] Morrer é algo que todo o Dasein ele 

mesmo tem de assumir por si mesmo na altura. Pela sua própria essência, a morte é em cada 

caso minha, na medida em que “é” de todo. E, de facto, morte significa a possibilidade-de-

ser peculiar na qual o Ser mesmo do próprio Dasein de cada um é uma questão. No morrer, 

mostra-se que o apropriar-se de si a cada momento (Jemeinigkeit) e a existência se tornam 

ontologicamente constitutivas para a morte.361

 
  

O modo de ser a partir do qual o Dasein é notificado da possibilidade da morte não 

é ser-ele-próprio-o-falecido, isto é, não-ser-no-mundo, mas antes não-ser-ele-próprio-o-
                                                   
359 „[...] den »Hinterbliebenen«.“, Heidegger, Martin, SuZ, HGA 1 BD. 2, p. 238. 
360 „Hier kann und muß sogar das eine Dasein in gewissen Grenzen das andere »sein«.“, Heidegger, 
Martin, SuZ, HGA 1 BD. 2, p. 240.  
361 „Keiner kann dem Anderen sein Sterben abnehmen.[...] Das Sterben muß jedes Dasein jeweilig selbst 
auf sich nehmen. Der Tod ist, sofern er »ist«, wesensmäßig je der meine. Und zwar bedeutet er eine 
eigentümliche Seinsmöglichkeit, darin es um das Sein des je eigenen Daseins schlechthin geht. Am 
Sterben zeigt sich, daß der Tod ontologisch durch Jemeinigkeit und Existenz konstituiert wird.“, 
Heidegger, Martin, SuZ, HGA 1 BD. 2, p. 240. 
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falecido, no qual esse “não” se constitui como uma retirada relativamente à aniquilação 

do ser do outro como possibilidade numa actualização total, em suma, na sua morte. 

Esta retirada com respeito ao mundo é sempre, no seu carácter imediato, dada e 

representada como a morte de outro, como o abandono do mundo por parte de outro, 

abandono experienciado como perda pelo próprio. É na retirada com respeito aos que 

faleceram, experienciada como perda, que o existente faz experiência da sua diferença 

como ser-no-mundo, a qual não é mais do que o facto de estar vivo.  

A morte é a possibilidade de ser que o Dasein tem de fazer sua a cada momento, 

não enquanto actualização, mas justamente enquanto possibilidade derradeira. E aquilo 

que está em questão nesta possibilidade de ser não é outra coisa senão o ser-no-mundo 

do próprio Dasein, para o qual a morte é a possibilidade de não-mais ser capaz de ser aí, 

à distância de si mesmo ou, o que é o mesmo, de existir. 

Assim, para Heidegger, o ser-para-a-morte é o ser distintivo do Dasein, um ser cuja 

principal característica não é a sua actualidade, mas a própria possibilidade. O ser-para-

a-morte não é a actualização da morte, mas a intensificação da morte como 

possibilidade. A antecipação do seu próprio fim é, portanto, para o Dasein, a 

intensificação da própria possibilidade do seu ser-no-mundo. A antecipação – sendo ela 

mesma possibilitante – é, assim, a intensificação do seu ser como possibilidade total. 

Existir é, como ser próprio do qual cada Dasein se apropria, ser possível e nunca ser 

actual.  

Heidegger compreende este possível já não como ser-no-mundo, mas como Si-

mesmo. A este respeito, Taminiaux afirma que, uma vez que é na antecipação da sua 

própria morte que o Dasein se torna um Si-mesmo, «este Si-mesmo é nada porque o 

modo autêntico de ser, que está no centro do cuidado pelo Dasein no seu mais íntimo 

poder-ser implica, no fim, o nada de todos os entes, de outros como de si mesmo 

[…]»362

Aqui começa a tornar-se mais clara a contradição interna ao pensamento 

heideggeriano: muito embora, por definição, o Dasein, enquanto ser-no-mundo, não 

descubra para si mesmo um lugar no mundo, ele tem sempre não só que pressupor um 

mundo, mas também, na antecipação e na medida em que está vivo, um ser-no-mundo 

possível, isto é, uma existência possível na qual descubra um ser próprio, em ordem a 

. 

                                                   
362 «Mais ce Soi n’est rien ca le mode d’être authentique, dont le Dasein se soucie dans son pouvoir-être 
le plus intime, implique en définitive le néant de tous les étants, des autres et même de lui-même […]»,   
Taminiaux, Jacques, La fille de Thrace et le penseur professionnel – Arendt et Heidegger, p. 23. 
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poder ele mesmo ser. Isto significa que um ser-no-mundo tem de ser antecipado, no 

qual o Dasein possa realizar o seu próprio ser, o ser-para-a-morte como principium 

individuationis, como princípio de individuação, pois, como Arendt dirá anos mais 

tarde, «O fim da vida é a morte, mas o homem não vive por mor da morte, mas porque é 

um ser vivo […]»363

Há, portanto, aqui uma contradição insanável:  

. 

1. Na medida em que é ser-para-a-morte, o Dasein descobre o ser que lhe é próprio 

como um Si-mesmo absolutamente isolado, um ser absolutamente independente. Ou 

seja, tal como o bios theoretikos, o Si-mesmo realiza-se isolando-se de todos os outros, 

descobrindo a confirmação de si mesmo no ser-para-a-morte que o arranca ao mundo;  

2. No entanto, isso só é possível como retirada com respeito a uma ordem de 

coexistência que lhe serve de condição de possibilidade e de garante, isto é, sob o 

pressuposto de uma ordem de coexistência da qual não pode deixar de estar dependente, 

mesmo que de uma forma negativa ou privativa.  

Ao estabelecer que a individuação é impossível para o Dasein em referência ao 

mundo quotidiano – uma vez que este é o domínio do das Man, do neutro e da 

inautenticidade -, Heidegger está a afirmar que a individuação escapa ao aparecimento, 

uma vez que é apenas subtraindo-se ao aparecimento por intermédio de uma retirada em 

relação ao mundo ou ordem de coexistência que o Dasein faz face à possibilidade do 

seu próprio desaparecimento. É decidindo-se por uma não-referência à ordem de 

coexistência que o Dasein, no ser-para-a-morte, se constitui num Si-mesmo e atinge, 

portanto, um ser próprio. 

No entanto, há nesta posição heideggeriana uma dimensão paradoxal. De facto, só é 

possível pensar, isto é, retirar-se para si mesmo, para um lugar de invisibilidade, 

pressupondo algo com referência ao qual essa retirada tem lugar, uma ordem de 

coexistência de visibilidades ou aparecimentos. Se o Dasein existe em ordem a ser Si-

mesmo, e se o existir do Dasein contém a chave que permite decifrar o sentido do seu 

ser, então o Dasein tem de estar imediatamente em relação com o seu ser. Como 

dissemos acima, ser-no-mundo é existir e isso implica ser com outros como nós, 

reunidos numa ordem existencial que se antecipa e permite a coexistência de modos de 

ser distintos entre si, mas que podem ser ditos existir. Consequentemente, conceber a 

                                                   
363 «The end of life is death, but man does not live for death's sake, but because he is a living being […]. 
Arendt, Hannah, «Martin Heidegger at 80», New York Review of Books, October 21, 1971, Volume 17, 
Number 6. 
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individuação exclusivamente como ser-para-a-morte é recobrir o facto de o pensar e a 

actividade de retirada do mundo que o caracteriza estarem dependentes, na sua 

realidade, do mundo. Como diz Taminiaux: «O comércio com o ser não exige que nos 

separemos do aparecer comum. Ele está no coração da nossa relação ao aparecer 

comum»364

 

. É esse o sentido da seguinte observação de Arendt:  

Mesmo o Heidegger mais jovem de Sein und Zeit ainda tratava a antecipação da morte 

como a experiência decisiva através da qual o homem pode alcançar um Si-mesmo 

autêntico e ser libertado da inautenticidade do Eles, muito pouco ciente (da medida em que 

esta doutrina efectivamente brotava, como Platão sublinhou, da opinião dos muitos.365

 
   

Arendt quer aqui sublinhar o facto de o Dasein, ao constituir-se num Si-mesmo 

absolutamente separado de tudo o resto por intermédio de uma resolução antecipadora 

da sua possibilidade mais própria de ser, não deixa de existir, isto é, de ser-no-mundo. 

Mas esta posição possibilita uma leitura política mais polémica e de consequências 

mais sérias, consequências que Heidegger talvez não tenha considerado e que dizem 

respeito ao mundo que lhe serve de pressuposto e que é recoberto pela sua proposta.  

Heidegger reconhece, a dado momento, que «para compreender os modos de ser, 

precisamos de uma ideia clarificada do ser em geral»366, desse ser que cada um tem em 

comum com todos os outros e cuja compreensão se traduz num ser-no-mundo. No 

entanto, admite de seguida que há aqui uma dificuldade de princípio, pois «para 

dominar com sucesso esta tarefa, temos de pressupor que aquilo de que estamos 

precisamente à procura – o sentido do ser em geral – é algo que já encontrámos e com o 

qual estamos deveras familiarizados»367

Ora, a investigação do Ser em geral é o propósito director das análises existenciais 

de Heidegger, o que significa que terá de ter ocorrido uma abertura prévia ao todo como 

aquilo que, anunciando-se desde logo como em-falta no cuidado, aguarda actualização. 

. Não há aqui nada de novo senão, talvez, um 

reconhecimento tácito da contradição de que vimos falando.   

                                                   
364 Taminiaux, Jacques, «Le paradoxe d’appartenance et du retrait», Ontologie et politique: actes du 
Colloque Hannah Arendt, pp. 100-101. 
365 «Even the younger Heidegger of Sein und Zeit still treated the anticipation of death as the decisive 
experience through which man can attain an authentic self and be liberated from the inauthenticity of the 
They, quite unaware of the extent to which this doctrine actually sprang, as Plato had pointed out, from 
the opinion of the many.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, pp. 79-80. “Eles” traduz aqui o “They” que 
a tradição inglesa de tradução da obra de Heidegger fixou como tradução para “das Man”, o neutro. 
366  „Das Verständnis dieser Seinsweisen aber verlangt eine geklärte Idee von Sein überhaupt.“, 
Heidegger, Martin, SuZ, p. 242. 
367 „[...] daß zur Bewältigung dieser Aufgabe gerade das in dieser Untersuchung Gesuchte (Sinn von Sein 
überhaupt) schon als gefunden und bekannt vorausgesetzt werden muß.“, Heidegger, Martin, SuZ, p. 242. 
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Não quer isto dizer que esse todo seja descoberto antecipadamente como algo já feito; 

quer dizer, isso sim, que é antecipado como a origem do ser de um ente que, como é o 

caso do Dasein, coloca a sua própria existência em questão compreendendo-a, no cuidar 

dela, como tarefa em vias de ser realizada, como constante afazer. O não-mais é assim 

transformado num e antecipado como um ainda-não que cabe ao Dasein, como ser-no-

mundo ou existência, realizar. Mas é justamente a opção por uma compreensão da 

origem do Dasein como ser-para-o-fim, como constante pro-dução – fazer existir, criar 

ou engendrar – de fim com vista à conservação do seu ser como possibilidade que 

Heidegger não conduz às suas consequências últimas. 

Em Vom Wesen des Grundes, Heidegger anuncia o propósito de tratar da diferença 

ontológica em que o Dasein se constitui, caracterizando-a como a negação – um nada – 

que ocorre entre o ser e o ente. Heidegger confere uma positividade a esta negação, 

afirmando-a como o ser próprio dos entes, um ser a partir do qual se acede aos entes, no 

sentido de se fazer experiência deles, ao mesmo tempo que estes fazem experiência do 

seu próprio ser. Assim, falar de diferença ontológica é, para Heidegger, falar de um algo 

– ente e ser, reunido num Dasein – que só pode ser compreendido analiticamente, mas 

que, não obstante, se sustém numa relação de tipo sintético, a qual assume o lugar de 

condição de possibilidade da compreensão da diferença ontológica ela mesma.  

A diferença ontológica dá, pois, conta de uma resolução prévia ou antecipação de 

acordo com a qual entes e se dão notícia de si conjuntamente, muito embora nessa 

antecipação a diferença se conserve enquanto tal. Por essa razão, Heidegger afirma que 

entes e ser, co-pertencentes nessa mútua negação – o ser, negando o ente, distingue-se 

deste, e este último distingue-se do primeiro negando-o desta ou daquela forma -, são o 

Mesmo, isto é, aquilo que permanece, que é invariável e do qual fazemos experiência 

constante. A este “lugar” de co-pertença de ser e ente Heidegger chama o «essenciante 

do Ser do ente»368

                                                   
368 „[...] Wesenden des Seins des Seienden [...].“, Heidegger, Martin,  Vom Wesen des Grundes, HGA 1 
Bd. 9, p. 5. 

, aquilo que, nesse mesmo ente, faz ou pro-duz ser, faz acontecer e 

que, assim fazendo, diferencia, individua e sustém o ente no ser, habitando o ser, nele se 

demorando, acontecendo e permanecendo como algo sempre e já imediatamente dado. 

O ser é, nessa medida, aí pressuposto como algo a que os entes são imediatamente 

entregues e cujo significado ou sentido está por determinar. Os entes sustêm-se no ser 

como algo sempre já feito e cuja origem, começo ou fundamento permanece encoberto 

pelos e dispersa nos mais variegados modos de ser.  
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A pergunta pela essência do fundamento (Grund), a pergunta por esse “essenciante” 

tal como Heidegger a propõe, corresponde à demanda por essa origem 369, por um 

começo compreendido como a precipitação ou irrupção conjunta, a coerência ou relação 

vinculativa entre ente e ser da qual todos os restantes “fundamentos” provêm370

Resumindo aquilo que foi sendo dito até aqui e considerando já este pequeno 

apontamento acerca de Vom Wesen des Grundes, podemos afirmar o seguinte: em 

ordem a ter um ser próprio, individuado e absolutamente isolado, tal como Heidegger o 

concebe a partir do ser-para-a-morte, o Dasein tem de pressupor a possibilidade de uma 

ordem de coexistência baseada na pro-dução – na criação, engendramento ou no fazer 

existir – do fim ou da morte, como pro-dução dos meios da sua conservação como Si-

mesmo.     

. 

Em LoM, Arendt apresenta uma explicação para esta dependência dos existentes 

com respeito ao mundo. 

No capítulo inicial de LoM, Hannah Arendt descreve o mundo como o continente 

das coisas aparecentes – os seus conteúdos – que podem ser «naturais e artificiais, vivas 

e mortas, transientes e sempiternas»371. O facto de aparecerem constitui o em-comum 

das coisas mundanas, isto é, o facto de serem significativas, cada uma a seu modo. Para 

Arendt, «neste mundo no qual entramos, aparecendo de nenhures, e do qual 

desaparecemos para nenhures, Ser e Aparecimento coincidem» 372

                                                   
369 Heidegger fala de Ursprung, que significa origem, mas também salto primordial. 

 e, como tal, tudo 

aquilo que é tem uma dimensão fenoménica. Isto não só implica que tudo aquilo que é 

está aí ou aparece como tal ou tal – o seu ser é ser-visto, ser-ouvido, etc. –, mas ainda 

que o seu aparecimento – a sua significância existencial – tem, para além da dimensão 

activa própria de todo o aparecer, uma dimensão passiva – manifesta no seu modo de 

ser como ser-isto ou ser-aquilo –, a qual pressupõe a existência de entes capazes de ver, 

ouvir, etc., isto é, espectadores capazes de «atestar, reconhecer e reagir, na fuga ou no 

370 Esta proveniência – Herkunft – indica justamente não só lugar de origem, mas o próprio movimento 
originante, o gerar ou fazer brotar que traz para diante e apresenta o ser nos diversos entes e seus diversos 
modos de ser.  
371  «[…] natural and artificial, living and dead, transient and sempiternal […].», Arendt, Hannah, 
«Thinking», em LoM, p. 19. 
372 «In this world which we enter, appearing from a nowhere, and from which we disappear into a 
nowhere, Being and Appearance coincide.», Arendt, Hannah, «Thinking», em LoM, p. 19. Deve sublinhar 
a coincidência de Ser e Aparecer, sem que isso implique necessariamente uma identidade estrita entre 
ambos. 
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desejo, aprovação ou desaprovação, censura ou louvor, ao que não está meramente aí, 

mas lhes aparece e é intendido para a sua percepção»373

Os seres humanos são, assim, caracterizados pela sua condicionalidade existencial, 

procurando constituir-se aquilo a que tradicionalmente se chama essência e a que 

Arendt chama, metaforicamente, uma casa no mundo, habitando o mundo. 

. 

Neste processo de essenciação, levado a cabo pelas actividades mentais e pela 

retirada com respeito aos condicionamentos mundanos que é uma das suas 

características fundamentais, estas condições são transcendidas. Mas isto não significa 

que sejamos capazes de criar a realidade; significa, isso sim, que somos capazes de a 

transcender ao nível da mente, ao nível da relação que o ser humano mantém consigo 

mesmo 374. No que diz respeito ao mundo e à concretude que lhe é própria, os seres 

humanos limitam-se a ajuizar afirmativa ou negativamente as condições que lhes são 

impostas, aceitando-as ou recusando-as. As actividades mentais, as actividades que cada 

ser humano leva a cabo consigo mesmo, não são capazes de mudar directamente a 

realidade. Mas podem «querer o impossível, por exemplo, a vida eterna; e […] podem 

pensar, isto é, especular com sentido acerca do desconhecido e do incognoscível»375

A retirada da mente com respeito aos assuntos humanos é «um factor poderoso […] 

na conduta de todos»

. 

Em suma, podem querer e pensar uma realidade mais permanente para o ser do humano, 

uma outra essência ou modo de habitar o mundo e, como tal, servir de princípio e 

critério à acção e ao seu poder de transformação do mundo. Pensar não é ser, embora a 

sua capacidade de transcender a realidade abra para a possibilidade de um novo mundo 

e de um novo sentido de ser para o humano.  

376

                                                   
373 «[…] to acknowledge, recognize, and react to – in flight or desire, approval or disapproval, blame or 
praise – what is not merely there but appears to them and is meant for their perception.», Arendt, Hannah, 
«Thinking», em LoM, p. 19. 

 em sentido literal: apesar de não ser capaz de transformar a 

realidade por si mesma, a retirada da mente – concebida como relação do ser do humano 

consigo mesmo – é condição de possibilidade de toda a experiência da realidade como 

possível e não como necessária, abrindo as portas à sua transformação. «[…] a vida da 

mente […]», diz Arendt, «[…] é pura actividade, e esta actividade […] pode ser iniciada 

e interrompida à vontade. A única manifestação direccionada para o exterior da mente é 

o alheamento [absentmindedness], uma óbvia falta de atenção para com o mundo 

374 Ver Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, pp. 70-71. 
375 «[…] will the impossible, for instance, eternal life; and they can think, that is, speculate meaningfully, 
about the unknown and the unknowable.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 71. 
376 «[…] a powerful factor […] in the conduct of all.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 71. 
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circundante, algo meramente negativo que não indicia o que acontece em nós» 377

A retirada da mente e a sua dimensão transcendental – condição de possibilidade da 

experiência do real e, com tal, da realidade do próprio existente ou ser-do-mundo – só 

faz sentido se compreendermos a a-skholia que caracteriza os assuntos humanos – a sua 

finitude ou falta de tempo – como notificação de uma ausência no interior do mundo 

que pressupõe a anterioridade de uma decisão ou juízo com respeito à realidade, juízo 

esse que a reconhece não como notificação de uma dívida a ser liquidada por mor de 

uma qualquer individuação absoluta na morte, mas como uma dependência com respeito 

ao hábito e aos costumes, isto é, com respeito ao próprio mundo como ordem de 

coexistência pressuposta, bem como com respeito à existência que nele e por ele tem 

lugar.  

. 

Aquilo que é experienciado no mundo como falta de um ser próprio ou inessencialidade 

– se compreendermos esse alheamento como Abwesenheit, como uma ausência ou falta 

de ser – não é mais do que a vida da própria mente, o ser do humano ele mesmo, que 

tem como traço essencial a invisibilidade.  

A ausência, inessencialidade ou falta de ser próprio de que cada um é notificado 

quando envolvido numa ordem de coexistência é revelada pela mente como uma 

presença ou ser que não está já presente, que já não existe, e que a mente traz uma vez 

mais à presença. A ausência não é apenas notificação do falecimento/finitude de algo e 

expressão de uma falta de ser próprio, colmatada no isolamento absoluto com respeito a 

outros; a ausência é pressuposição de uma existência passada, uma existência completa 

que é prova e garante, enquanto coexistência dada na imanência da existência própria, 

da possibilidade – e não mais do que da mera possibilidade – de um ser próprio do 

humano, com um lugar no mundo. Tal existência passada, esse não-mais, é pressuposta, 

projectando-se num ainda-não, numa possível existência futura que, por seu lado, 

reenvia, na retirada da mente, para o passado ou origem num processo de re-

constituição de um ser-em-comum, num processo de essenciação 378

                                                   
377 «The life of the mind […] is sheer activity, and this activity […] can be started and stopped at will. 
[…] The only outward manifestation of the mind is absentmindedness, an obvious disregard of the 
surrounding world, something entirely negative which in no way hints at what is actually happening 
within us..», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 72. 

. Essa existência 

378 Parece haver uma ambiguidade neste processo de essenciação: ele é re-constituição de um ser-em-
comum, ao mesmo tempo que é processo de constituição de um ser próprio, sem que um e outro possam 
ser reduzidos a uma identidade ou mesmidade, mas brotando justamente da ambiguidade a qual é 
resolvida de cada vez que o seu protagonista dá entrada numa ordem de coexistência, assim determinando 
a sua própria existência e constituindo-se como singularidade apenas e só na relação com e enquanto 
condicionado por outros como ele mesmo, embora distintos. O carácter ambíguo é constitutivo do próprio 
ser do humano enquanto ser-do-mundo, resultando daí a dificuldade de o definir.  
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possível – que se manifesta no mundo como ausência e cujo ser se revela apenas à 

mente numa vinda à presença, num processo de essenciação que se confunde com a 

actividade mental ela mesma – é o seu próprio ser e, como tal, é também um fenómeno, 

embora da ordem da invisibilidade379

Para Arendt, há uma anterioridade do mundo dos aparecimentos e, portanto, da 

existência, a qualquer região na qual o filósofo – a mente humana, o sophos – não 

nasceu, mas que pode escolher como sua morada, como medida da sua permanência. 

Uma ordem de coexistência, um ser em geral ou ser-em-comum, é capaz de aparecer à 

mente humana, sugerindo, por intermédio da inessencialidade experienciada no mundo, 

que algo tem de existir que não seja aparecimento no momento em que, retirando-se 

dessa mesma ordem para a vida da mente, o filósofo se volta para si mesmo, se vira para 

a própria vida da mente, procurando algo de subjacente ao mundo. No entanto, isso que 

é descoberto, a verdade ou aletheia, não é mais do que um outro aparecimento, um 

outro existir.  

.  

Diz Arendt:  

 
Quanto ao mundo dos aparecimentos, que afecta os nossos sentidos, bem como a nossa 

alma e o nosso senso comum, Heraclito falou com verdade, em palavras ainda sem o fardo 

da terminologia: “A mente está separada de todas as coisas” (sophon esti panton 

kechorismenon). 380

 
 

Através destas palavras, Arendt não quer dizer outra coisa senão o oposto do que 

diz Heidegger: a individuação tem lugar não como irrupção de uma mesmidade entre 

pensar e ser, entre essência e existência; a individuação tem lugar justamente como o 

distinguir – sublinhe-se o seu carácter activo, processual – entre essência e existência, 

entre pensar e ser, e tal distinção ela mesma essenciante ocorre no ser próprio do 

humano – a “mente” -, e é na sua capacidade de operar tal distinção que este descobre a 

sua diferença específica, o seu ser próprio como ambiguidade ou diferença ôntico-

ontológica e, portanto, como ser-do-mundo. 

Se aceitarmos a perspectiva de Arendt como válida, então teremos de reconhecer 

que a experiência existencial do mundo, tal como apresentada na ontologia fundamental 

                                                   
379 Voltaremos a esta questão mais adiante.  
380 «As to the world of appearances, which affects our senses as well as our soul and our common sense, 
Heraclitus spoke truly, in words still unburdened by terminology: “The mind is separate from all things” 
(sophon esti panton kechorismenon)», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 71. 
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heideggeriana, não tem um carácter comum, já que se desvela apenas como um nada de 

um existente absolutamente separado na angústia. A experiência que o Dasein faz do 

mundo é, nesta perspectiva, sempre a experiência de uma falta de morada, de uma 

estranheza que resulta de um pensamento dominado pelo modelo da produção, no qual 

o mundo é algo no qual o Dasein, não obstante a sua caracterização como ser-no-

mundo, se descobre sempre fora.   

Regressemos a Heidegger com vista a concluir este momento de crítica arendtiana.  

Uma vez que o Dasein visa justamente a aniquilação do carácter paradoxal, 

ambíguo do seu ser, então, em ordem a subsistir como Si-mesmo, tem de pressupor uma 

ordem de coexistência, um ser-em-comum, assente na pro-dução de morte.  

Isto considerado, a substituição do ser humano pelo Dasein é, para Arendt, parte 

integrante do processo de aniquilação de todo o dado que subjaz à proposta 

heideggeriana. Segundo Arendt, 

 
O ser do homem é tal que, na queda constante no mundo, ele ao mesmo tempo escuta 

constantemente o “apelo da consciência a partir do fundamento do ser”. Consequentemente, 

existencialmente, viver significa: “o querer-ter-consciência vincula-se a si mesmo a este 

ser-culpado”. Nesta resolução, o Si-mesmo constitui-se a si mesmo. 381

 
 

Ou seja, o ser-próprio do Dasein – ser um Si-mesmo – é responder ao apelo do 

nada, aniquilando tudo aquilo que se constitua em obstáculo à transitividade imaterial 

que o caracteriza. Mais: uma vez que visa a aniquilação de todo o dado, o Dasein 

pressupõe uma ordem de coexistência ou ser-em-comum capaz de pro-duzir obstáculos 

em ordem a ter garantia do seu ser. Noutros termos:  

1. Se a existência é concebida como ser-no-mundo; 

2. Se não há, para Heidegger, lugar para uma existência autêntica numa ordem de 

coexistência – no mundo; 

3. Se uma existência – ser-no-mundo – autêntica só pode ser pensada a partir do 

absoluto da morte e fora do mundo, enquanto Si-mesmo;  

4. Então o ser-em-comum que é por ela antecipado enquanto sua possibilidade 

última numa pré-compreensão e serve de garante da sua Si-mesmidade só pode visar a 

                                                   
381 «Man’s being is such that in constantly falling into the world it at the same time constantly hears the 
“call of conscience from the ground of its being. To live existentially therefore means: “Willing-to-have-
conscience commits itself to this being guilty”. In this resolve, the Self constitutes itself.», Arendt, 
Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU, pp. 180-181. 
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constituição de uma existência absoluta, na qual não há lugar para a pluralidade 

existencial constitutiva do ser-do-mundo arendtiano. 

Parece ter sido esta dimensão de pro-dução de morte, a qual tem de ser pressuposta 

em ordem a que o Dasein mantenha viva a possibilidade de um ser próprio, que 

Heidegger deixou escapar à sua análise. Numa carta de Janeiro de 1950 enviada ao seu 

marido, Heinrich Blücher, Arendt coloca a questão de uma forma simultaneamente clara 

e informal: «Com Jaspers perdi um pouco do meu entusiasmo por Heidegger. Voltamos 

sempre à mesma coisa: o princípio pelo qual se entra nas relações»382

Para Arendt, o carácter essencial do Si-mesmo é a 

.  

 
[…] absoluta Si-mesmidade, a separação radical a respeito de todos os seus companheiros. 

A antecipação da morte define o carácter essencial do Si-mesmo, pois é na morte que o 

homem realiza o absoluto principium individuationis. Apenas a morte o retira da conexão 

com os seus companheiros que, enquanto “Eles”, constantemente impedem o seu ser-um-

Si-mesmo. A morte é o fim do Dasein, mas é também garantia de que tudo aquilo que 

importa no fim sou eu mesmo. A experiência da morte como nada dá-me a oportunidade de 

me devotar exclusivamente a ser-um-Si-mesmo e, no modo da culpa axiomática, libertar-

me a mim mesmo do mundo que me enreda. 383

 
               

Em consequência deste processo, a questão do sentido do ser é abandonada e 

substituída pela questão do sentido do Si-mesmo, questão que Arendt considera não ser 

passível de resposta, pois o «Si-mesmo, tomado no seu isolamento absoluto, é 

insignificante, e se não está isolado, mas envolvido na vida quotidiana do “Eles”, já não 

é um Si-mesmo»384

                                                   
382 «With Jaspers I lost a little of my keenness for Heidegger. It always comes back to the same thing: the 
principle by which relationships are entered into.», Kohler, Lotte, Within Four Walls. The 
Correspondence between Hannah Arendt and Heinrich Blucher, 1936-1968, p. 115.    

. Se para Kant, e segundo Arendt, cada ser humano singular era um 

representante de toda a humanidade, o conceito de Si-mesmo em Heidegger entrega o 

indivíduo a si mesmo, existindo independentemente da humanidade e sendo 

representativo apenas e só de si mesmo, do seu próprio nada e de nenhuma outra coisa.  

383  «[…] absolute Self-ness, its radical separation from all its fellows. Heidegger introduced the 
anticipation of death as an existential in order to define this essential character, for it is in death that man 
realizes the absolute principium individuationis. Death alone removes him from connection with those 
who are his fellows and who as "They" constantly prevent his being-a-Self. Though death may be the end 
of Dasein, it is at the same time the guarantor that all that matters ultimately is myself. In experiencing 
death as nothingness as such, I have the opportunity to devote myself exclusively to being-a-Self and, in 
the mode of axiomatic guilt, to free myself once and for all from the world that entangles me.», Arendt, 
Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU, p. 181.  
384 «[…] a Self, taken in its absolute isolation, is meaningless; and if it is not isolated but is involved in 
the everyday life of the They, it is no longer Self.», Arendt, Hannah, «What is Existential Philosophy?», 
EU, p. 180. 
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Consequentemente, para Arendt, a experiência do nada culpado – ou seja, de um 

em nada que está em dívida para consigo mesmo pelo facto de ser-no-mundo ou existir 

e que, como tal, antecipa a sua realização começando a aniquilar em ordem a saldar essa 

mesma dívida, no sentido de dissolver essa obrigação – corresponde à destruição, em 

todo o indivíduo, da presença de humanidade.  

Esta interpretação, assente na experiência de uma culpa ou dívida insanável do 

Dasein para com o nada que constitui o seu próprio ser, parece-nos consentânea com 

uma tentativa de subjectivação absoluta da “necessidade da razão” levada a cabo por 

Heidegger, a qual visa assim deixar de ter um referencial objectivo, isto é, universal e 

necessário em sentido kantiano. Com a abolição da diferença entre sujeito e objecto não 

é só a objectividade que é aniquilada, mas também a subjectividade que sobrevivia 

nesse jogo de contraposições. Deste ponto de vista, não é próprio do humano habitar a 

terra, constituir um ser próprio, um carácter essencialmente seu, o que implica ter 

sempre algum tipo de permanência garantida pelo solo do qual brotou gratuitamente em 

conjunto com outros que com ele coexistem. Por essa razão, um tal habitar será apenas 

possível como 

 
[…] reconciliação mecânica pela qual Si-mesmos atomizados são providos de um 

fundamento comum essencialmente estranho à sua natureza. Tudo o que pode resultar disso 

é a organização desses Si-mesmos decididos apenas acerca de si mesmos [Selves intent only 

on themselves] num Sobre-Si-mesmo em ordem a, de algum modo, levar a efeito uma 

transição da culpa resolutamente aceite à acção. 385

 
    

Na perspectiva de Arendt, a posição de Heidegger implica que a transição ou 

passagem do pensamento à existência só pode ser concebida através de um habitar 

tornado possível como organização de Si-mesmos isolados, transformados em meios 

para um fim que é essencialmente estranho ao seu carácter de ser-no-mundo 386

                                                   
385 «[…] a mechanical reconciliation by which the atomized Selves are provided with a common ground 
that is essentially alien to their nature. All that can result from that is the organization of these Selves 
intent only on themselves into an Over-self in order somehow to effect a transition from resolutely 
accepted guilt to action.», Arendt, Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU,  pp. 181-182. 

. Numa 

forma de expressão mais facilmente identificada com Arendt, esse habitar só é possível 

como organização das massas num movimento totalitário e, numa fase final, num poder 

totalitário ou, o que é o mesmo, numa existência concebida como possibilidade total.  

386 Esta relação tornar-se-á mais clara na Parte III.  
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Tendo como carácter exclusivo o ser-para-a-morte e assentando no modus operandi 

pressuposto pelo ser-para-a-morte – a saber, a aniquilação e a produção de morte como 

garantia de conservação de Si-mesmo -, a forma de organização totalitária abandona o 

“Não matarás!”, imperativo que impõe um limite último à acção e no qual assentavam 

as formas tradicionais de governo e de conduta, para adoptar o “Matarás!” como 

imperativo da sua actividade e, como tal, como sentido da existência. Nas palavras de 

Arendt: 

 
E tal como a lei de todos os países civilizados assume que a voz da consciência diz a todos 

“Não matarás!”, muito embora os desejos naturais e as inclinações do homem possam, por 

vezes, ser homicidas, assim também a lei da terra de Hitler exigia que a voz da consciência 

dissesse a toda a gente: “Matarás!”, embora os organizadores de massacres soubessem que 

o homicídio é contra os desejos e inclinações normais da maioria das pessoas. 387

 
        

Isto explica, ao mesmo tempo, o seu desabafo aquando da celebração do 80º 

aniversário de Martin Heidegger: 

 
Nós, que desejamos honrar os pensadores mesmo que a nossa própria residência assente no 

meio do mundo, dificilmente podemos evitar achar surpreendente e talvez exasperante que 

Platão e Heidegger, quando entraram nos assuntos humanos, se tenham virado para tiranos 

e Führers. Isto deveria ser imputado não só às circunstâncias dos tempos e ainda menos ao 

carácter preformado, mas antes ao que os franceses chamam uma déformation 

professionnelle. Pois a atracção pelo tirânico pode ser demonstrada teoreticamente em 

muitos dos maiores pensadores (Kant é a grande excepção). E se esta tendência não é 

demonstrável no que eles fizeram, isso é apenas porque muito poucos deles estavam 

preparados para ir além da “faculdade de se admirar ante o simples” e de “aceitar este 

admirar como a sua morada.388

                                                   
387 «And just as the law in civilized countries assumes that the voice of conscience tells everybody “Thou 
shalt not kill,” even though man's natural desires and inclinations may at times be murderous, so the law 
of Hitler's land demanded that the voice of conscience tell everybody: “Thou shalt kill,” although the 
organizers of the massacres knew full well that murder is against the normal desires and inclinations of 
most people.  », Arendt, Hannah, EJ, p. 150.  

  
388 «We who wish to honor the thinkers, even if our own residence lies in the midst of the world, can 
hardly help finding it striking and perhaps exasperating that Plato and Heidegger, when they entered into 
human affairs, turned to tyrants and Führers. This should be imputed not just to the circumstances of the 
times and even less to preformed character, but rather to what the French call a déformation 
professionnelle. For the attraction to the tyrannical can be demonstrated theoretically in many of the great 
thinkers (Kant is the great exception). And if this tendency is not demonstrable in what they did, that is 
only because very few of them were prepared to go beyond "the faculty of wondering at the simple" and 
to "accept this wondering as their abode." », Arendt, Hannah, «Martin Heidegger at 80», p. Arendt, 
Hannah, «Martin Heidegger at 80», New York Review of Books, October 21, 1971, Volume 17, Number 6. 
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REFLEXÕES SOBRE A BANALIDADE DE UM 
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1 

A TRADIÇÃO, EICHMANN E A QUESTÃO DO MAL 

 
«[…] when I speak of the banality of evil, I do so only on the 

strictly factual level, pointing to a phenomenon which stared 

one in the face at the trial. […] Except for an extraordinary 

diligence in looking out for his personal advancement, he had 

no motives at all. […] He merely, to put the matter 

colloquially, never realized what he was doing.»389

Hannah Arendt 

 

 

 

1.1. TRADIÇÃO E RELAÇÃO COM O PASSADO 

Em algumas das suas análises, Arendt começa por sublinhar que não se trata de 

saber o que “é” isto ou aquilo, mas antes o que “foi” 390

 

, assinalando não só que o 

passado não é mais auto-evidente, mas também que tem mais qualquer relação 

imediatamente dada com o presente. Para Arendt, o passado deve ser  

[…] visto como uma força, e não, como em quase todas as nossas metáforas, como um 

fardo que o homem tem de carregar nos ombros e de cujo peso morto os vivos podem ou 

mesmo têm de se livrar na sua marcha para o futuro. Nas palavras de Faulkner, “o passado 

nunca está morto, não é mesmo sequer passado”.391

 
  

                                                   
389 «[...] quando falo de banalidade do mal, faço-o apenas a um nível estritamente factual, apontando para 
um fenómeno que nos fitava na cara no tribunal. […] A não ser uma diligência extraordinária no atender à 
sua promoção pessoal, ele não tinha quaisquer motivos. […] Para colocar coloquialmente a questão, ele 
meramente nunca realizou aqui que estava a fazer.», Arendt, Hannah, EJ, p. 287.  
390 «In order to avoid misunderstanding, it might have been wiser to ask in the title: What was – and not 
what is – authority? For it is my contention that we are tempted and entitled to raise this question because 
authority has vanished from the modern world.» («Em ordem a evitar incompreensões, teria sido mais 
avisado perguntar no título: O que foi – e não o que é – a autoridade? Pois é minha contenção que somos 
tentados e temos o direito de levantar esta questão porque a autoridade desapareceu do mundo moderno.», 
Arendt, Hannah, «What is Authority?», BPF, p. 91. 
391 «[…] seen as a force, and not, as in nearly all our metaphors, as a burden man has to shoulder and of 
whose dead weight the living can or even must get id in their march into the future. In the words of 
Faulkner, “the past is never dead, it is not even past”.», Arendt, Hannah, «The Gap Between Past and 
Future», BPF, p. 10. 
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 Não quer isto dizer que estejamos confrontados, no mundo moderno, com uma 

perda absoluta do passado, mas que o modo como este passado nos foi transmitido 

deixou de ser significativo. Como diz Arendt:  

 

[…] algo similar é verdadeiro do fim da filosofia e da metafísica: não que as velhas 

questões que são coevas do aparecimento dos homens na terra se tenham tornado "sem 

sentido", mas que o modo como foram estruturadas e respondidas perdeu plausibilidade.392

  
 

 Toda a relação com o passado havia sido concebida como uma tradição que possuía 

uma força vinculativa, dispondo um conjunto de bens que perduravam depois da morte 

e que cada um estava obrigado a reconhecer, dando testemunho da sua existência. 

Concebida desse modo, tal relação não possui mais a certeza da auto-evidenciação que 

vinculava necessariamente cada nova geração à anterior. Para Arendt:  

 
O que chegou a um fim é a distinção básica entre o sensível e o supra-sensível, juntamente 

com a noção, tão antiga pelo menos como Parménides, de que o que quer que não é dado 

aos sentidos – Deus ou o Ser ou os Primeiros Princípios e Causas (arkhai) ou as Ideias – é 

mais real, mais pleno de verdade, mais significativo do que aquilo que aparece, de que não 

está só para lá da percepção sensorial, mas acima do mundo dos sentidos. Aquilo que está 

"morto" é não só a localização de tais "verdades eternas", mas também a distinção ela 

mesma. 393

  
 

Uma vez que a relação ao passado confere a uma existência finita – e, como tal, 

infundada e em risco de dissolução – um referencial de coexistência que lhe garante um 

certo grau de permanência e durabilidade, a perda do passado é, pois, equivalente à 

perda das fundações do mundo. Há, portanto, um «[...] risco de niilismo inerente neste 

desenvolvimento [...]: é efectivamente verdade que uma vez descartado o mundo supra-

sensível, o seu oposto, o mundo dos aparecimentos tal como compreendido por tantos 

                                                   
392 «[…] something similar is true of the end of philosophy and metaphysics: not that the old questions 
which are coeval with the appearance of men on earth have become “meaningless”, but that the way they 
were framed and answered has lost plausibility.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 10.  
393 «What has come to an end is the basic distinction between the sensory and the suprasensory, together 
with the notion, at least as old as Parmenides, that whatever is not given to the senses – God or Being or 
the First Principles and Causes (arkhai) or the Ideas – is more real, more truthful, more meaningful than 
what appears, that is not just beyond sense perception but above the world of the senses. What is “dead” is 
not only the localization of such “eternal truths” but also the distinction itself.», Arendt, Hannah, 
«Thinking», LoM, p. 10. 
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séculos, é também aniquilado»394

 Para Arendt, é certo que a perda da tradição resultou na perda do «fio que nos 

guiava em segurança através dos vastos reinos do passado»

. Neste quadro, o mundo entra num constante devir, 

revelando-se incapaz de servir de referencial de distinção para aqueles que nele 

habitam, os quais se tornam, em consequência da sua indiferença, infinitamente 

permutáveis entre si.  

395; no entanto, não é menos 

certo que «este fio foi também a corrente agrilhoando cada geração sucessiva a um 

aspecto predeterminado do passado»396

 Assim, procurar saber aquilo que “foi” implica não um esquecimento e um 

abandono do passado, mas uma ruptura com o modo tradicional de nos relacionarmos 

com ele. Tal modo terá de assentar não numa relação vinculativa dada, auto-evidente e 

necessária que reúne os existentes, mas na constituição de uma nova relação vinculativa 

com o passado que o distingue dessa tradição e que se afigura, mais modestamente, 

apenas possível. Diz Arendt:  

, assim impedindo que novos e distintos aspectos 

deste último aparecessem, acompanhados de outras tantas novas e distintas relações 

fundacionais.  

  
Pode ser que só agora o passado se abra para nós com inesperada frescura e nos diga coisas 

para as quais ainda tenhamos ouvidos para ouvir. Mas não pode ser negado que […] toda a 

dimensão do passado foi também posta em perigo. Estamos em risco de esquecer, e um tal 

oblívio, para lá dos conteúdos eles mesmos que pudessem ser perdidos, significaria, 

humanamente falando, que nos privaríamos de dimensão, da dimensão de profundidade na 

existência. Memória e profundidade são o mesmo, ou antes, a profundidade não pode ser 

alcançada pelo homem excepto através da recordação. 397

 
                

                                                   
394  «[…] the danger of nihilism inherent in this development […]: it is indeed true that once the 
suprasensory realm is discarded, its opposite, the world of appearances as understood for so many 
centuries, is also annihilated.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 10. 
395 «[…] the thread which safely guided us through the vast realms of the past […].», Arendt, Hannah, 
«What is Authority?», BPF, p. 94. 
396 «[…] this thread was also the chain fettering each successive generation to a predetermined aspect of 
the past.», Arendt, Hannah, «What is Authority?», BPF, p. 94. 
397 «It could be that only now will the past open up to us with unexpected freshness and tell us things no 
one had yet ears to hear. But it cannot be denied that […] the whole dimension of the past has also been 
endangered. We are in danger of forgetting, and such an oblivion – quite apart from the contents 
themselves that could be lost – would mean that, humanly speaking, we would deprive ourselves of one 
dimension, the dimension of depth in human existence. For memory and depth are the same, or rather, 
depth cannot be reached by man except through remembrance.», Arendt, Hannah, «What is Authority», p. 
94.  
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 Ser privado de um passado significa, pois, ser privado de um fundamento, de um 

solo sobre o qual existir. Mas quando falamos, agora, numa relação com o passado 

como uma relação fundante, trata-se sempre da constituição de um passado e não do 

passado sem mais. Toda a relação com o passado não é apenas mera expressão de uma 

ordem de coexistência sempre já dada, mas o próprio dar-se ou constituir-se e 

conservar-se de uma ordem de coexistência possível. 

 Ao levar a cabo uma ruptura com a tradição, a iniciativa heideggeriana – entre 

outras – tornou patente, para Arendt, que aquilo que, no limite, estava agora em jogo 

não era mais a imposição de uma força vinculativa por intermédio de um qualquer 

sentido de obrigação que visava a reposição de uma ordem de coexistência, mas a pura e 

simples existência dessa mesma ordem.  

 A interpretação heideggeriana do ser-para-a-morte como o carácter essencial do Si-

mesmo transforma essa experiência básica da vida humana no elemento básico de um 

êthos totalitário, de uma mentalidade ou personalidade totalitária cuja medida de 

permanência é um movimento de aniquilação do real e, portanto, de todo o passado, 

sem qualquer intenção de com ele estabelecer um novo tipo de relacionalidade.  

 A tradição chega ao seu fim quando o processo dialéctico que orienta a relação dos 

existentes com uma ordem de coexistência dada e auto-evidente – chamemos-lhe, por 

uma questão de simplificação, Humanidade 398  – cessa de ter como pressuposto a 

coexistência no se humano de atitudes antagónicas e concorrentes399, transformando-se 

num movimento de aniquilação que visa ultrapassar os limites estabelecidos por essa 

mesma ordem de coexistência, aniquilando-a pelo caminho 400

                                                   
398 Este uso não é aqui indicativo de qualquer afirmação a respeito de uma natureza humana. Vejam-se as 
secções finais do capítulo dedicado à análise da Modernidade para compreender o sentido que é aqui 
pressuposto.   

. 

399 Em referência à sociabilidade insociável que Kant define da seguinte maneira: „Das Mittel, dessen sich 
die Natur bedient, die Entwickelung aller ihrer Anlagen zu Stande zu bringen, ist der Antagonism 
derselben in der Gesellschaft, so fern dieser doch am Ende die Ursache einer gesetzmäßigen Ordnung 
derselben wird. Ich verstehe hier unter dem Antagonism die ungesellige Geselligkeit der Menschen, d. i. 
den Hang derselben in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstande, welcher 
diese Gesellschaft beständig zu trennen droht, verbunden ist.“ («O meio de que a natureza se serve para 
obter o desenvolvimento de todas as suas disposições é o antagonismo destas na sociedade, na medida em 
que ele se torna, finalmente, causa de uma ordem legal das mesmas disposições. Entendo aqui por 
antagonismo a sociabilidade insociável dos homens, isto é, a sua tendência para entrar em sociedade; essa 
tendência, porém, está unida a uma resistência universal que, incessantemente, ameaça dissolver a 
sociedade.»), Kant, Immanuel, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, AA 
VIII, pp. 20. 
400 Veja-se a última secção da Parte I, intitulada «Êthos Imperialista e Crise do Sujeito Político: Quem é a 
Existência?», nomeadamente as páginas de conclusão. 
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 No entanto, isto não significa que a relação com o passado, relação vinculativa a 

uma essência401

 

 – embora apenas possível – e, nesse sentido, essenciadora ou capaz de 

gerar um ser próprio do humano, se tenha tornado impossível e, consequentemente, o 

passado tenha sido destruído juntamente com a tradição. É, aliás, com o intuito de 

mostrar que isso não é assim que Arendt afirma que o totalitarismo é essencialmente 

diferente do despotismo, da tirania e da ditadura: 

É decisivo, no nosso contexto, que o totalitarismo seja diferente das ditaduras e tiranias; a 

capacidade de distinguir entre eles não é, de modo nenhum, uma questão académica que 

possa ser deixada em segurança aos “teóricos”, pois a dominação total é a única forma de 

governo com a qual a “coexistência” não é possível. 402

 
 

 A afirmação desta diferença essencial não é meramente circunstancial, mas antes 

uma posição decisiva na compreensão e superação do fenómeno, uma vez que contraria 

directamente a intenção totalitária de dominação do mundo e a concomitante eliminação 

de toda a diferença. Quando Kant afirma, na passagem por nós já citada, que  

 
[…] pensamentos sem conteúdos são vazios; intuições sem conceitos são cegas. Pelo que é 

tão necessário tornar sensíveis os conceitos (isto é, acrescentar-lhes o objecto na intuição) 

como tornar compreensíveis as intuições (isto é, submetê-las a conceitos)403

 
  

                                                   
401 É importante sublinhar que não queremos com isto defender uma precedência temporal da essência 
com respeito à existência ou mesmo o inverso. Não há, para Arendt, uma essência anterior à vinda à 
existência. A respeito do totalitarismo, Arendt afirma: «[…] this essence, in my opinion, did not exist 
before it had come into being.» («[…] esta essência, na minha opinião, não existia antes de ter vindo ao 
ser»), Arendt, Hannah, «A Reply to Eric Voegelin», EU, p. 405. E no mesmo texto, agora a respeito de 
uma suposta natureza humana, Arendt declara: « Historically we know of man's nature only insofar as it 
has existence, and no realm of eternal essences will ever console us if man loses his essential 
capabilities.» («Historicamente, sabemos apenas da natureza do homem apenas na medida em que tem 
existência, e nenhum reino de essências eternas alguma vez nos consolará se o homem perder as suas 
capacidades essenciais.»), Arendt, Hannah, «A Reply to Eric Voegelin», EU, p. 408. É o próprio dar-se 
do ser do humano como distinção entre essência e existência que tem como possibilidade a constituição, 
“subjectivamente”, de um ser próprio e, “objectivamente”, de um ser-em-comum, correspondendo a um 
processo de essenciação que brota da distinção ela mesma e da positividade que esta assume nas relações 
concretas entre seres humanos tal como se manifestam em factos e acontecimentos, isto é, no mundo.    
402 «Decisive in our context is that totalitarian government is different from dictatorships and tyrannies; 
the ability to distinguish between them is by no means an academic issue which could be safely left to the 
'theoreticians', for total domination is the only form of government with which 'coexistence' is not 
possible.», Arendt, Hannah, OT, pp. xxvii-xxviii. 
403  „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Daher ist es eben so 
nothwendig, seine Begriffe sinnlich zu machen (d. i. ihnen den Gegenstand in der Anschauung 
beizufügen), als seine Anschauungen sich verständlich zu machen (d. i. sie unter Begriffe zu bringen).“, 
Kant, Immanuel, KrV, AA III, B75. 
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aponta para o facto de o diverso sensivelmente dado, isto é, espácio-temporalmente 

dado – as intuições – só poder ser objecto de experiência porque ocorre uma 

antecipação do conceito com respeito ao mero dado informe, conformando-o às 

condições da experiência em geral. Assim, qualquer acto de conhecimento pressupõe a 

existência daquilo que lhe é dado conhecer e é apenas a partir da síntese existencial 

entre o sujeito que se antecipa e constitui em objecto de determinação possível essa 

existência sensivelmente dada que o conhecer e o pensar daquilo que existe são 

possíveis. O diverso nunca é uma amálgama indiferenciada, mas sempre e já resultado 

de uma síntese, isto é, de uma ordenação que é condição de possibilidade do 

conhecimento.  

 Consideremos esta relação de mútuo condicionamento de sujeito e objecto que 

ocorre na existência: tal como qualquer acto de determinação da existência, considerado 

subjectivamente, é indicativo de um objecto possível, assim também a sua consideração 

de um ponto de vista objectivo aponta para um sujeito possível. A existência 

subjectivamente tomada é da existência objectivamente tomada tal como a existência 

objectivamente tomada é da existência subjectivamente considerada. E se ver é 

indicativo de que algo é ou pode ser visto, então ser-visto é igualmente indicativo de 

algo que vê ou pode ver. 

 Esta relação sintética de mútuo condicionamento e de vinculação entre sujeito 

intencional e objecto intencional subjaz ao ponto de vista assumido por Arendt em todas 

as suas análises da existência, concebida como o dar-se dessa interpenetração, a qual é 

meramente analítica. 

 Compreendido na sua qualidade de a priori, o ser do humano tem, pois, uma 

dimensão sensível, espácio-temporal, referindo-se a uma experiência – que é sempre 

experiência de uma síntese de ordenação da existência como um dar-se 

fenomenologicamente compreendido – que antecede e se antecipa a todas as suas 

determinações. Trata-se de uma espécie de a priori material, sendo a sua materialidade 

aqui compreendida não como uma substância em sentido tradicional, mas como um 

conteúdo que é simultaneamente continente, delimitando e essenciando-se na iniciativa 

de livre determinação existencial. Segundo Arendt, «há uma tal coisa como uma 

gratidão básica por tudo aquilo que é tal como é; por aquilo que foi dado e não feito; por 
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aquilo que é phusei e não nomo»404

 Isto parece contrariar aquilo que Arendt afirma quando ensaia uma definição da 

política, dizendo que esta «lida com a coexistência e associação de diferentes»

. Embora o mundo não seja o mesmo que a natureza, 

a existência ou ser do humano – que é ser-do-mundo, implicando mundo e sendo por 

este implicada -, em virtude de ser potencialmente livre e, como tal, condicionada, é da 

ordem daquilo que se mostra a si e a partir de si mesmo e comporta, portanto, uma 

dimensão de essencialidade ou um carácter real, pelo menos na ordem da possibilidade 

– mesmo que esse carácter essencial não seja o de uma natureza, mas antes o de uma 

condição auto-constituída.  

405, uma 

coexistência que reflecte uma organização de acordo com «comunalidades essenciais 

encontradas no interior ou abstraídas de um caos absoluto de diferenças»406. Por essa 

razão, diz Arendt, «a política surge no entre-os-homens, e assim completamente no 

exterior do homem. Não há qualquer substância política autêntica. A política surge no 

entre e estabelece-se como a referência»407

 Mas trata-se apenas de uma aparência de contradição. O facto de não haver 

qualquer “substância política autêntica” vem apenas confirmar que esta substância não 

está sempre já constituída, permanecendo a mesma para lá das suas manifestações há 

maneira de um hupokeimenon. Ela dá-se num processo de constituição que tem 

simultaneamente como significado e como referencial um mundo ou ordem de 

coexistência surgida nesse mesmo processo, assim sublinhando o seu carácter de 

contingência.  

, referência que deve ser aqui compreendida 

como irrupção conjunta de entes e ser, como o espaço de diferença no qual a distinção 

ôntico-ontológica tem lugar.  

 Na verdade, também em THC Arendt chama a atenção para o facto de não sermos 

capazes de determinar a nossa natureza ou essência do mesmo modo que somos capazes 

de o fazer com respeito às coisas que nos rodeiam. Segundo Arendt, nem sequer 

                                                   
404 «There is such a thing as a basic gratitude for everything that is as it is; for what has been given and 
not made; for what is phusei and not nomo.», Arendt, Hannah, «The Eichmann Controversy: A Letter to 
Gershom Scholem», JW, p. 466. 
405 „Politik handelt von dem Zusammen- und Miteinander-Sein der Verschiedenen.“, Arendt, Hannah, 
Was ist Politik?, p. 9. 
406 «Politisch organisieren sich die Menschen nach bestimmten wesentlichen Gemeinsamkeiten in einem 
absoluten Chaos oder aus einem absoluten Chaos der Differenzen.», Arendt, Hannah, Was ist Politik?, pp. 
9-10. 
407 „Politik entsteht in dem Zwischen-den-Menschen, also durchaus ausserhalb des Menschen. Es gibt 
daher keine eigentlich politische Substanz. Politik entsteht im Zwischen und etabliert sich als der 
Bezug.“,  Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 11. 
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podemos assumir que o ser humano tenha uma essência ou natureza no mesmo sentido 

que as outras coisas. Recorrendo a uma experiência de pensamento assente numa 

possível migração dos seres humanos da Terra para um qualquer outro planeta no qual 

viveriam em condições completamente feitas por si mesmo, Arendt declara que mesmo 

estes entes seriam humanos, embora a única coisa que nos é permitido dizer a respeito 

da sua “natureza” seja o facto de serem condicionados, um condicionamento que é, 

como já sublinhámos, auto-constituído.  

 É difícil não descobrir aqui uma reafirmação dos limites das reivindicações de uma 

existência total que supostamente se cria ex nihilo tal como foram apresentados na 

secção anterior, bem como uma reformulação da posição kantiana, muito embora 

constituída a partir de uma dimensão estritamente fenoménica e, como tal, despida do 

“fantasma metafísico” da coisa em si.      

 Quando Arendt declara que «o mundo comum é aquilo em que entramos quando 

nascemos e aquilo que deixamos para trás quando morremos»408, para o qual nascemos 

«como estranhos» 409  e cuja concretude impacta o ser do humano como uma força 

condicionante410, é justamente a esse a priori que se refere, o qual é apropriado por cada 

um a seu modo próprio – cada um tem a sua doxa, o seu ser-isto-que-me-aparece (a sua 

propriedade411

 

) -, mas que não é criado por cada um a partir do nada: nascer e morrer 

carregam em si mesmos uma dimensão de pathos que não se compadece com criações 

ex nihilo, e o mundo antecipa-se ao nascimento como o espaço intermediário de 

referência no qual sempre se vem ao ser e que se abandona ao morrer. 

 

1.2. A ESTRUTURA TRADICIONAL DO MAL 

Um excelente testemunho da posição arendtiana com respeito ao fim da tradição e à 

crise de relação com o passado que brotou desse fim pode ser encontrado na sua 

                                                   
408 «[…] the common world is what we enter when we are born and what we leave behind when we die.», 
Arendt, Hannah, THC, p. 55.  
409 «[...] as strangers.», Arendt, Hannah, THC, p. 9. 
410 «Whatever touches or enters into a sustained relationship with human life immediately assumes the 
character of a condition of human existence. This is why men, no matter what they do, are always 
conditioned beings.» («O que quer que toca ou entra numa relação sustentada com a vida humana assume 
imediatamente o carácter de uma condição da existência humana. Esta é a razão pela qual os homens, não 
importa o que façam, são sempre seres condicionados.»), Arendt, Hannah, THC, p. 9. 
411 Veja-se secção intitulada «4º Movimento – Expropriação/Acumulação de Riqueza e Alienação do 
Mundo», no capítulo dedicado à análise da Modernidade. Veja-se ainda a secção dedicada à noção 
arendtiana de doxazein.  
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interpretação do mal como banal e já não, à imagem de Kant e da tradição filosófica, 

como radical, uma interpretação que, em conjunto com o julgamento de Adolf 

Eichmann, conduziu Arendt a cunhar a expressão «banalidade do mal»412

Na sua introdução a LoM, Arendt aponta duas origens factuais para a sua 

preocupação com as actividades mentais, isto é, aquelas actividades que são próprias do 

ser humano e se dedicam à tarefa de determinar o sentido do seu ser e que justificam a 

reflexão levada a cano pela autora nessa obra. 

.  

Comecemos por indicar a segunda dessas origens, de forma a podermos dedicar à 

primeira a atenção que merece no contexto da presente secção.  

Segundo Arendt, as questões morais surgidas da experiência factual – 

nomeadamente as questões que brotaram da experiência totalitária – puseram em 

questão não só as respostas que a ética, enquanto ramo da filosofia, ofereceu para o 

problema do mal, mas também as respostas da filosofia para a questão “O que é 

pensar?”. A resposta tradicional a esta última questão e, por extensão, às questões 

surgidas no campo da ética, haviam sido sistematicamente baseadas num quadro 

conceptual que privilegiava o modo de vida contemplativo e menosprezavam aquilo a 

que Arendt chamou, em THC, vita activa, a qual era sempre considerada a partir da vida 

contemplativa e, como tal, descobria nesta última a sua medida.  

A experiência determinante da vida contemplativa é a experiência do eterno, 

daquilo a que Platão chamou arrethon (indizível) e Aristóteles aneu logon (“sem 

palavra”), um nunc stans ou agora constante auto-evidente – a pura presença – em 

permanente conflito com o devir e a actividade que decorre no reino dos assuntos 

humanos, um reino marcado pela mortalidade e pelo esforço de perseverar no ser por 

intermédio do envolvimento com a finitude e a mudança – aquilo a que Arendt chama 

de athanatizein, ser-imortal, imortalizar ou, na sua forma cristalizada, imortalidade413

Quando comparada com a experiência de inconstância e incerteza característica do 

envolvimento na vita activa, a plena, constante e eterna presença experienciada por 

intermédio da contemplação não só não descobre lugar na primeira, como se transforma 

num princípio mais elevado que substitui o princípio que regia a polis, o princípio de 

distinção, segundo o qual  

. 

 

                                                   
412 «[...] banality of evil.», Arendt, Hannah, EJ, p. 252.  
413 Voltaremos a esta questão mais adiante, com uma análise mais demorada. 
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apenas os melhores (aristoi), que constantemente se provam como sendo os melhores 

(aristeuein […]) e que “preferem a fama imortal a coisas mortais”, são realmente humanos; 

os outros, satisfeitos com os prazeres, quaisquer que sejam, que a natureza lhes propicia, 

vivem e morrem como animais.414

 

  

Transformada em medida deste esforço para transcender a futilidade e inconstância 

dos dados dos sentidos e perdurar nessa transcendência, a experiência do eterno 

conduziu a uma interpretação da transcendência como podendo ocorrer apenas para lá 

da vita activa, num movimento de retirada quer com respeito ao mundo, quer com 

respeito aos outros seres humanos415

Consequentemente, se, do ponto de vista da vita activa, a transcendência que é a 

marca do ser do humano decorre sempre entre homens – viver é «inter homines 

esse»

.  

416

A vita activa foi assim transformada na serva da contemplação, isto é, num mero 

meio para aceder a um fim que está para lá dele, ou melhor e para concretizar, o ser do 

humano foi concebido como não-ser ou negatividade que descobre o seu sentido, retira 

a sua medida e afere da sua existência mesma na experiência do isolamento na 

contemplação, para lá da qual nada mais resta senão o absurdo.              

, é perseverar nesse espaço aberto entre o homem que já-não-é e o homem que 

ainda-não-é, conservando a pluralidade que nele se manifesta –, então, diz-nos Arendt, a 

experiência do eterno é, dessa mesma perspectiva, uma espécie de morte. Assim sendo, 

a medida da vita activa – e do ser do humano –, na perspectiva tradicional, não será 

outra senão o ser-para-a-morte, o ser em direcção a um estado de plena e constante 

presença, muito embora nenhuma criatura viva, precisamente porque se descobre 

sempre envolvida nas coisas do mundo, possa suportá-lo por mais do que um instante.  

                                                   
414 «[…] only the best (aristoi), who constantly prove themselves to be the best (aristeuein […]) and who 
"prefer immortal fame to mortal things," are really human; the others, content with whatever pleasures 
nature will yield them, live and die like animals.», Arendt, Hannah, THC, p. 19. 
415 Veja-se a relação estabelecida por Arendt entre esta opção interpretativa e a alegoria da Caverna, 
segundo a qual o homem se liberta dos condicionamentos de um mundo constituído por outros como ele, 
em direcção a uma unicidade que não admite companhia. Como temos vindo a dizer nas linhas anteriores, 
para Arendt: «The philosopher's experience of the eternal, which to Plato was arrheton ("unspeakable"), 
and to Aristotle aneu logou ("without word"), and which later was conceptualized in the paradoxical nunc 
stans ("the standing now"), can occur only outside the realm of human affairs and outside the plurality of 
men, as we know from the Cave parable in Plato's Republic, where the philosopher, having liberated 
himself from the fetters that bound him to his fellow men, leaves the cave in perfect "singularity," as it 
were, neither accompanied nor followed by others.», Arendt, Hannah, THC, p. 20.  
416 «[…] the language of the Romans, perhaps the most political people we have known, used the words 
“to live” and “to be among men” (inter hominess esse) or “to die” and “to cease to be among men” (inter 
hominess esse desinere) as synonyms.» ([…] a língua dos romanos, talvez o povo mais político que 
conhecemos, usava as palavras “viver” e “ser entre homens” (inter homines esse) ou “morrer” e “cessar 
de ser entre homens” (inter homines esse desinere) como sinónimos.»), Arendt, Hannah, THC, pp. 7-8. 
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Desta perspectiva, genericamente vigente ao longo de quase toda a tradição de 

filosofia ocidental417

Esta predominância do ponto de vista da contemplação sobre a compreensão da vita 

activa intrigou Arendt de tal modo que está na base da sua reflexão, tendo-se revelado 

determinante para a primeira origem factual da preocupação de Arendt com as 

actividades mentais, a saber, a questão do mal e a alteração ocorrida em tal fenómeno, 

alteração da qual a pensadora se deu conta no decurso do julgamento de Eichmann. 

, aquilo que distingue o ser do humano é justamente o facto de 

estar separado com respeito ao ser, compreendido à imagem da plena presença 

experienciada como o nunc stans da contemplação. O ser do humano é um não-ser, um 

ente que faz experiência do seu próprio ser como negatividade, um ente a que falta algo 

para que seja de acordo com o sentido pleno da presença.  

Em linha com a tradição do pensamento ocidental e o privilégio que nela é 

conferido à contemplação, o mal havia sido caracterizado como algo demoníaco cujo 

pecado ou falta é o orgulho e a soberba. Muito embora tenha tomado diferentes 

figurações – a inveja, o ressentimento, a fraqueza, o ódio, a cupidez –, o mal 

correspondeu, tradicionalmente, a uma cisão, separação e recusa, assumindo formas 

relacionais cuja estrutura nuclear residia na tentativa de afirmação da excepcionalidade, 

carácter único ou particularidade daqueles que adoptavam essas mesmas estruturas 

relacionais como fundamento de todo o ser, num movimento dual: 

1. Antes de mais, a experiência de uma separação ou retirada com respeito à 

integridade do todo, uma cisão desse que assim se separa com respeito ao próprio ser, 

traduzida numa individualização e diferenciação de si em referência a uma totalidade de 

ser dada e sempre pressuposta. Tal noção está presente, por exemplo, na ideia cristã do 

ser humano como inerentemente pecador assim que nasce, sendo imediatamente 

notificado de um estar-em-falta – uma carência de ser que é marca da nossa finitude – 

ante o modelo do nosso próprio ser dado pela ideia de perfeição divina, garantia de 

realidade e modelo imediatamente reconhecido como um bem a ser alcançado, 

constituindo, como tal, o fundamento do nosso próprio ser;  

                                                   
417 Afirma-se aqui apenas – embora não seja irrelevante – que esse foi o modelo interpretativo dominante, 
não se querendo com isto dizer que não tenham existido pensadores ou obras que desmentem esta 
interpretação, e muito menos que não sejam possíveis interpretações alternativas. Aliás, boa parte da obra 
de Arendt não é outra coisa senão uma tentativa recorrente de reinterpretação de textos, tentando pôr em 
questão o domínio da tradição partindo do princípio que esta é apenas uma perspectiva do passado, o qual 
é mais rico e abrangente.   
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2. No caso do acto malévolo, essa primeira experiência é também acompanhada 

pelo desejo de substituir o ser dado pela carência de ser – o não-ser – experienciada na 

cisão, transformando a imperfeição ontológica no fundamento do ser.  

A cisão ocorre a respeito de um ser cujo sentido está sempre já dado, supostamente 

uno e universal, comum a todos os entes como sua medida, mas deles separado, ao qual 

cada um destes entes se sujeita enquanto instância de que está dependente para o 

cumprimento ou realização do seu ser próprio. Dito de outro modo, cada ente descobre 

o sentido e a justificação do seu ser e realidade numa instância idêntica a si mesma que 

o transcende absolutamente e que pertence a uma ordem ontológica mais fundamental, 

uma ordem a que cada um é reconduzido – seja essa instância interpretada, no 

pensamento tradicional, como o Ser idêntico a si mesmo das ontologias ou o Deus único 

das teologias. 

A recusa em ser por mor de Deus ou por mor do Ser compreendido como totalidade 

e fundamento dos entes configura um mal naqueles que, afirmando a sua 

excepcionalidade ou separação com respeito à universalidade do Ser, se colocam não só 

fora dele, mas à sua altura, procurando erigir a sua particularidade, a sua 

excepcionalidade, como fundamento e princípio absoluto.  

Consequentemente, do ponto de vista da tradição do pensamento, o mal 

corresponde a uma dinâmica de individuação que se dá a conhecer como relação de não-

ser ou de carência de ser, a qual tem necessariamente e por definição como referencial 

ou correlato uma plenitude de ser sempre já dada (uma vez qualquer negação 

subentende uma afirmação como condição possibilitante, pois pode sempre dizer-se que 

uma negação é uma afirmação que diz que algo não é o caso, sendo que “não ser o 

caso” já é afirmar alguma coisa). Para além de uma tal relação de não-ser – ou apesar 

dela –, o acto malévolo, na concepção tradicional, contém, por essa razão, uma intenção 

de fundamentação, a qual corresponde à tentativa de substituição do ser pelo não-ser, 

tornando assim o não-ser no fundamento de si mesmo. 

Os exemplos clássicos do mal apontados por Arendt, como a inveja, o 

ressentimento, a fraqueza, o ódio, ou a cupidez 418

                                                   
418 Veja-se Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, pp. 3-4.  

, constituem modos negativos ou 

privativos de ser que, ainda assim, só podem almejar atingir a totalidade permanecendo 

na cisão, isto é, pressupondo uma positividade como seu fundamento último. Essa 

permanência depende da afirmação, embora formulada negativamente, não só da sua 
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particularidade ou excepcionalidade, mas dessa particularidade ou excepcionalidade 

como o ser em geral, noção cuja experiência é assim retida, embora de modo implícito, 

como foco do movimento de cisão e, portanto, como garantia última da realidade do 

malfeitor. Em suma, mesmo nas “figuras” clássicas do mal está presente uma intenção 

de fundamentação e, portanto, de permanência no ser enquanto contraparte positiva de 

uma atitude cujo carácter essencial é privativo, meramente negativo. 

Contudo, uma vez que o não-ser é uma relação que tem como referência o ser, a 

substituição deste último pelo primeiro – não-(não-ser) – resulta na dissolução da 

relação ela mesma, o que implica uma anulação da diferença que está na base da 

individuação e, portanto, na dissolução da individualidade assim surgida. Assim, todo o 

acto malévolo é visto pela tradição como um acto de aniquilação, como um acto que, 

ainda que movido por uma intenção de fundamentação, isto é, por uma intenção de 

afirmação de ser, tem sistematicamente como resultado o nada. Ao invés de fundar o 

ser, o acto malévolo aniquila tudo aquilo que é, descobrindo-se sempre como falta de 

um ser que ele mesmo não é nem pode ser, se quer continuar a existir.  

 

 

1.3.  BANALIDADE DO MAL: O SIGNIFICADO DO CASO EICHMANN419

Aquilo que impressionou Arendt aquando do julgamento de Eichmann, e que a fez 

cunha a expressão “banalidade do mal”, foi a «manifesta superficialidade»

 

420

Ao contrário do que é pugnado pela perspectiva tradicional do mal, o 

comportamento de Eichmann não é demoníaco

 do 

praticante dos actos, isto é, a completa ausência de profundidade, traduzida seja numa 

demanda por um fundamento, seja numa aspiração a ser ele próprio fundamento que 

desse conta da sua individualidade e que constituísse um elemento da sua permanência 

no ser enquanto indivíduo.  

421

De funcionário do regime Nazi a criminoso de guerra, a atitude comportamental de 

Eichmann não se alterou, apesar de se ter alterado o conjunto de regras que lhe servia de 

referencial. Eichmann aceitou o novo padrão do juízo como quem aceita uma nova regra 

.  

                                                   
419 Subjazendo a parte deste texto está o ensaio que dedicámos à crítica arendtiana do ser-para-a-morte 
heideggeriano. 
420 «[…] manifest shallowness […].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, pp. 3-4.  
421 «The deeds were monstrous, but the doer – at least the very effective one now in trial – was quite 
ordinary, commonplace, and neither demonic nor monstrous.» («Os feitos eram monstruosos, mas o 
fazedor – pelo menos aquele bem efectivo agora em tribunal – era deveras ordinário, vulgar, e nem 
demoníaco nem monstruoso.»), Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 4. 
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de linguagem, expressando uma total indiferença com respeito ao potencial 

diferenciador e individualizante que a tradição havia depositado na demanda pelo bem 

e, como sua perversão, na sua concepção de mal.  

Aquilo que havia sido anteriormente considerado um dever era agora um crime, 

uma inversão de valores que em nada modificou o comportamento de Eichmann, cuja 

única característica distintiva era algo absolutamente negativo: uma total 

irreflexividade, isto é, uma total incapacidade de se dar conta da cisão em que consiste o 

ser do humano e do impulso de fundamentação que supostamente a acompanha.  

No tribunal, confrontado com a possibilidade da sua própria aniquilação, com a sua 

própria finitude, Eichmann, ao contrário do que seria expectável de acordo com a 

atitude tradicional, comporta-se como se fosse o sobrevivente, responde como se se 

tratasse da morte de um outro e não da sua própria morte. Diante da possibilidade do 

fim do seu próprio ser, Eichmann responde com a indiferença, com a indistinção, não se 

dando conta de que é a sua própria existência que está aí em questão e, com ela, a sua 

própria pessoa.  

Durante o regime nazi, Adolf Eichmann foi membro das SS (Schutzstaffel ou 

Serviços de Segurança), onde alcançou o posto de Obersturmbannfuhrer, o equivalente 

a tenente-coronel. Eichmann foi destacado para o Reichssicherheisthauptamt ou 

Departamento Central de Segurança do Reich (RSHA), mais especificamente para o 

Gabinete IV, conhecido como Gestapo (Geheime Staats Polizei ou Polícia Secreta do 

Estado), na secção B4 dedicada a todos os assuntos relativos aos judeus. Nesse 

departamento, Eichmann exercia funções de organização logística, nomeadamente no 

que respeita ao transporte dos judeus para os campos de extermínio.  

Cerca de 15 anos depois do final da II Guerra Mundial, em Maio de 1960, 

Eichmann foi capturado, em Buenos Aires, por agentes Israelitas e conduzido a Israel 

para ser julgado por crimes contra o povo judeu e crimes contra a humanidade, tendo 

sido condenado à morte por enforcamento.  

A experiência a que Arendt se refere, e que a levou a cunhar a expressão 

“banalidade do mal”, tem como contexto o processo de captura e interrogação de 

Eichmann, bem como o próprio julgamento. 

Quando confrontado com a acusação de crimes contra o povo judeu e crimes contra 

a humanidade, Eichmann respondeu que não era culpado no sentido da acusação. A 
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questão que Arendt se coloca, ao presenciar o julgamento, é: «em que sentido, então, 

pensava ele ser culpado?»422

De acordo com a posição apresentada pela sua equipa de defesa, «“Eichmann sente-

se culpado ante Deus, não ante a lei”»

, pergunta que nunca foi dirigida ao arguido.  

423. A estratégia da defesa passava pela afirmação 

de inocência de Eichmann, baseando-se na conformidade dos seus actos com respeito ao 

sistema legal vigente durante o 3º Reich. Para a defesa, Eichmann era acusado de «actos 

de estado»424, actos sobre os quais nenhum outro estado tem jurisdição, e não de crimes. 

Eichmann tinha um dever de obediência para com a lei vigente e, em consequência, 

cometeu actos, afirmou a defesa, «pelos quais se é condecorado se vencermos e enviado 

para a prisão se formos derrotados»425

Estranhamente, esta posição não correspondia à atitude do próprio Eichmann para 

com a acusação que enfrentava. Longe de reconhecer qualquer tipo de culpa, Eichmann 

estava seguro da sua absoluta inocência, afirmando que nunca havia matado qualquer 

judeu ou não-judeu, que de facto nunca havia matado ninguém, nem nunca havia dado 

ordens para matar qualquer judeu.  

. 

Por seu lado, o caso da acusação assentava no pressuposto de que todas as pessoas 

“normais” estariam cientes da natureza criminosa dos seus próprios actos. Para a 

acusação, Eichmann não constituía excepção a essa normalidade, já que não havia sido 

«excepção no interior do regime nazi»426

Um pequeno episódio narrado por Arendt ajuda a compreender não só a 

perplexidade que esta atitude de Eichmann provocou no tribunal, nomeadamente nos 

juízes, mas também a mentalidade do acusado. Deixamos aqui os elementos da narrativa 

arendtiana pertinentes para esta reflexão. 

. 

Em 1938, Eichmann foi enviado para Viena com a tarefa de pôr em prática a 

“emigração forçada”, a qual correspondia à expulsão de todos os judeus do território do 

Reich – no caso, da Áustria –, independentemente da sua cidadania e da sua vontade. 

Este processo, concebido por Reinhard Heydrich427

                                                   
422 «In what sense then did he think he was guilty?», Arendt, Hannah, EJ, p. 21. 

, consistia na extorsão de dinheiro e 

bens aos membros da comunidade judia que tinham maiores posses, os quais pagavam 

423 «“Eichmann feels guilty before God, not before the law” […].»Arendt, Hannah, EJ, p. 21. 
424 «[...] “acts of state” […]», Arendt, Hannah, EJ, p. 21. 
425 « [...] “for which you are decorated if you win and go to the gallows if you lose”.»,  Arendt, Hannah, 
EJ, p. 22. 
426 «[...] “no exception within the Nazi regime”.», Arendt, Hannah, EJ, p. 26. 
427 Para uma pequena biografia de Heydrich e um relato da sua ascensão meteórica na estrutura das SS e 
do SD, bem como do seu papel na ascensão nazi ao poder, veja-se Evans, Richard J., The Third Reich in 
Power, p. 45 e seguintes.   
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uma quantia em moeda alemã e em moeda estrangeira para que fosse permitido não só a 

eles, mas também aos judeus mais pobres abandonar o país sem riscos imediatos428

Para estender tal tratamento aos judeus com menos posses, os nazis conceberam um 

sistema de angariação de verbas – isto é, uma forma de chantagem – junto da 

comunidade judia, submetidas a taxas de câmbio extorsionistas

.  

429

Embora não tivesse tido qualquer papel na concepção do sistema, Eichmann 

descobriu em Viena a sua “vocação” de negociador e de organizador.  

, constituindo uma 

espécie de fundos de emigração.  

O primeiro passo foi libertar os representantes da comunidade judaica das prisões e 

campos de concentração para onde haviam sido enviados no «zelo revolucionário»430 

do Anschluss ou anexação do estado austríaco ao Reich alemão. A possibilidade de 

passarem pela experiência prisional e concentracionária garantiu a colaboração dos 

funcionários judeus, para os quais a desejabilidade da emigração havia sido assim posta 

fora de dúvida431

                                                   
428 A este respeito, Raul Hilberg declara: «Since many Jews were so poor that they could not afford to pay 
for their fare, Security Police Chief Heydrich decided upon some unconventional forms of relief by 
means of a typical Heydrich method. During the conference of November 12, 1938, Heydrich explained it 
this way: “Through the Jewish Kultusgemeinde (Jewish community organization in Vienna) we extracted 
a certain amount of money from the rich Jews who wanted to emigrate. By paying this amount, and an 
additional sum in foreign exchange [drawn from Jewish accounts in foreign countries], they made it 
possible for a number of poor Jews to leave […].”» («Uma vez que muitos judeus eram tão pobres que 
não podiam suportar o pagamento da sua passagem, o Chefe da Polícia de Segurança Heydrich decidiu 
acerca de formas não-convencionais de assistência por via de um método Heydrich típico. Durante a 
conferência de 12 de Novembro de 1938, Heydrich explicou-o desta forma: “Através da Kultusgemeinde 
Judia (organização comunitária judia em Viena) extraímos uma certa quantia de dinheiro de judeus ricos 
que queriam emigrar. Pagando esta quantia e uma soma adicional em divisa estrangeira [retirada de 
contas judias em países estrangeiros], eles tornaram possível a partida de um certo número de judeus 
pobres […].”». Hilberg, Raul, The Destruction of the European Jews, p. 143.  

.  

429  «The Altreu, or Allgemeine Treuhandstelle für die Jüdische Auswanderung (General Trusteeship 
Office for Jewish Emigration) was an exchange office set up in order to convert reichsmark into foreign 
currency (other than Palestine currency) at a 50 percent loss to the Jew.» («O Altreu, ou Allgemeine 
Treuhandstelle für die Jüdische Auswanderung (Gabinete de Curadoria Geral para a Emigração Judia) era 
um gabinete de câmbio estabelecido em ordem a converter reichmarks em divisa estrangeira (outra que 
não a divisa palestiniana) com uma perda de 50 por cento para o judeu.», Hilberg, Raul, The Destruction 
of the European Jews, p. 140.    
430 «[...] “revolutionary zeal”.», Arendt, Hannah, EJ, p. 45. 
431 Segundo Hilberg, o processo de destruição dos judeus pelo 3º Reich assentava num padrão bem 
definido em etapas. A primeira etapa foi a definição do conceito de Judeu, seguindo-se a expropriação 
dos seus bens e a sua concentração em guetos. Por último, foi tomada a decisão de aniquilar todos os 
judeus na Europa. Cada uma das etapas do processo de destruição abria as portas à etapa seguinte, sendo 
apoiado por duas políticas nucleares, a política de emigração – entre 1933 e 1940 – e a política de 
aniquilação – entre 1941 e 1945. Para Hilberg: «In spite of this change of policies, the administrative 
continuity of the destruction process was unbroken. The reason for that phenomenon is to be found in the 
fact that the three steps introduced before 1940 (definition, expropriation, and concentration) served not 
only as inducements to emigrations, but also as stepping-stones to a killing operation […].» («Apesar 
desta mudança de políticas, a continuidade administrativa do processo de destruição era ininterrupta. A 
razão para esse fenómeno pode ser descoberta no facto de os três passos introduzidos antes de 1940 
(definição, expropriação e concentração) serviram não só como incentivos a emigrações, mas também 
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Para resolver os problemas dos “emigrantes”, Eichmann concebeu uma espécie de 

linha de montagem burocrática, com todos os serviços necessários localizados num 

mesmo edifício. Arendt refere a reacção de horror dos funcionários judeus de Berlim 

quando foram confrontados com essa máquina burocrática: 

 
“Isto é como uma fábrica automática, como um moinho de farinha ligado a uma padaria. 

Numa ponta inserimos um judeu que ainda tem alguma propriedade, uma fábrica, ou uma 

loja, ou uma conta bancária, e ele avança ao longo do edifício, de balcão em balcão, de 

gabinete em gabinete, e sai na outra ponta sem qualquer dinheiro, sem quaisquer direitos, 

apenas com um passaporte dizendo: ‘Tem de sair do país em quinze dias. De outro modo, 

irá para um campo de concentração’”.432

 

  

Ao dar conta deste este episódio em Viena, Eichmann considerou que ele, bem 

como os seus homens, haviam trabalhado em conjunto com os representantes judeus no 

sentido de ajudar os últimos a realizar o seu desejo de emigrar, uma vez que tal 

desiderato ia ao encontro do propósito expresso pelas autoridades nazis – que ele 

representava – de ver o Reich purificado ou livre de judeus (judenrein). Ante essa 

“coincidência de desejos”, restava-lhe apenas «fazer justiça às duas partes» 433

 

, em 

suma, respeitar o direito de cada um ao que é seu e aplicar a lei. Arendt sublinha: 

No julgamento, ele nunca cedeu um milímetro no que respeita a esta parte da estória, 

embora tenha concordado que hoje, quando “os tempos mudaram tanto”, os judeus 

pudessem não estar tão dispostos a recordar este “trabalho em conjunto” e ele não queria 

“magoar os seus sentimentos”. 434

 
 

Esta posição por parte do acusado perturbou os juízes, para os quais era impossível 

acreditar que uma pessoa normal, sem quaisquer incapacidades mentais, se revelasse 

                                                                                                                                                     
como degraus para uma operação de matança […].»,Hilberg, Raul, The Destruction of the European 
Jews, p. 54.    
432 « “This is like an automatic factory, like a flour mill connected with some bakery. At one end you put 
in a Jew who still has some property, a factory, or a shop, or a bank account, and he goes through the 
building from counter to counter, from office to office, and comes out at the other end without any 
money, without any rights, with only a passport on which it says: ‘You must leave the country within a 
fortnight. Otherwise you will go to a concentration camp.’”», Arendt, Hannah, EJ, p. 46.  
433 «[…] “do justice to both parties.”», Arendt, Hannah, EJ, p. 48. 
434 «At the trial, he never gave an inch when it came to this part of the story, although he agreed that 
today, when “times have changed so much,” the Jews might not be too happy to recall this “pulling 
together” and he did not want “to hurt their feelings.”», Arendt, Hannah, EJ, p. 48. 
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perfeitamente incapaz de reconhecer a maldade dos seus actos, que fosse perfeitamente 

incapaz de distinguir entre o bem e o mal. 

No entanto, essa incapacidade manifestava-se no próprio discurso de Eichmann 

durante os interrogatórios e o próprio julgamento. Posto em questão por uma realidade 

na qual todas as referências que serviam de fundamento e que atribuíam sentido à sua 

existência deixaram de ser operativas, Eichmann respondia sistematicamente com 

frases-feitas, formulações vazias que repetia à exaustão, nos mais diversos contextos, 

mesmo quando os seus interrogadores não compreendiam o que queria dizer. Segundo o 

próprio, «o oficialês (Amtssprache) é a minha única língua» 435

Os juízes pensavam que Eichmann lhes mentia, ao insistir nesta conversa vazia. 

Arendt, pelo contrário, afirma:  

, uma língua cujo 

referencial era um mundo que não existia mais e no qual Eichmann se escudava de 

forma a escapar ao contacto com a realidade.  

 
Quanto mais o escutava, mais óbvio se tornava que a sua incapacidade de falar estava 

intimamente ligada à sua incapacidade de pensar, de pensar do ponto de vista de outrem. 

Nenhuma comunicação era possível com ele, não por que ele mentisse, mas por que ele 

estava cercado pela mais fiável das salvaguardas contra as palavras e a presença dos outros, 

e consequentemente contra a realidade como tal.436

 

   

Na sua interpretação da atitude de Eichmann, Arendt recupera o conceito 

heideggeriano de Gerede ou falatório, já presente em Husserl na noção de acto 

signitivo, um acto expressivo ou de linguagem cujo sentido não descobre qualquer 

referência como correlato, isto é, um acto cuja significância é literalmente vazia, um 

nada. Um tal acto não carrega em si mesmo qualquer conotação pejorativa. Quando 

falamos, raramente falamos de coisas, mas quase sempre acerca do que se diz das 

coisas. Como diz Arendt:  

 
Clichés, frases-feitas, adesão a códigos de expressão e de conduta convencionais, 

padronizados, têm a função socialmente reconhecida de nos proteger contra a realidade, isto 

                                                   
435 «“Officialese [Amtssprache] is my only language.”», Arendt, Hannah, EJ, p. 48.  
436 «The longer one listened to him, the more obvious it became that his inability to speak was closely 
connected with an inability to think, namely, to think from the standpoint of somebody else. No 
communication was possible with him, not because he lied but because he was surrounded by the most 
reliable of all safeguards against the words and the presence of others, and hence against reality as such.», 
Arendt, Hannah, EJ, p. 49. 
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é, contra a reivindicação da atenção do nosso pensar que todos os factos e eventos fazem 

em virtude da sua existência. Se respondêssemos a esta reivindicação a todo o tempo, 

brevemente estaríamos exaustos […]. 437

 
 

No caso de Eichmann, o «oficialês» tornou-se na sua língua por que ele era incapaz 

de se expressar de outra forma que não o cliché. Longe de estar a mentir ou a tentar 

escapar intencionalmente à realidade – comportamentos que poderiam ser inscritos na 

estrutura tradicional do mal e que, como tal, não trariam consigo qualquer estranheza, 

não obstante a repulsa que pudessem provocar –, Eichmann expressava-se de acordo 

com uma realidade, ou com uma interpretação da realidade, que pura e simplesmente 

não estava lá. Ao invés de lidar com a realidade que actualmente o punha em questão, 

Eichmann refugiava-se numa realidade inexistente, garantindo a si mesmo que não está 

a mentir, «pois ele e o mundo em que ele viveu estiveram outrora em perfeita 

harmonia»438

Na ausência de procedimentos rotineiros, de pressupostos ou padrões sociais de 

distinção entre bem e mal – entre ser e não-ser – sobre os quais recair e que conferissem 

realidade à sua existência a partir de fora, Eichmann revelou-se incapaz de lidar com 

uma realidade que o pôs em causa, que o questionou, isto é, da qual, enquanto 

indivíduo, se havia cindido e que o notificou da sua existência nua e infundada, 

reivindicando dele uma resposta a essa experiência de ausência de fundamento.  

.   

Notificado do facto de estar a ser num momento em que todas as referências que 

atribuíam sentido à sua existência deixaram de ser operativas, e convocado para a 

apresentação de uma justificação ou doação de sentido à sua própria existência enquanto 

persistência e sustentação de si na realidade por intermédio de um esforço pelo 

fundamento, Eichmann não se furta apenas a qualquer resposta – ou à responsabilidade 

–, mas nem sequer se dá conta de tal reivindicação. Ele era, portanto, incapaz de 

reconhecer a natureza criminosa dos seus actos. Nada há nele que o diferencie, que o 

individualize, que lhe confira realidade própria. No fundo, não há nele qualquer vestígio 

daquele esforço de autonomia e constituição de si que surge, para Arendt, na reflexão 

sobre si mesmo e que deve ser capaz de se fazer ouvir, de forma indefinível ainda que 

                                                   
437 «Clichés, stock phrases, adherence to conventional, standardized codes of expression and conduct have 
the socially recognized function of protecting us against reality, that is, against the claim on our thinking 
attention that all events and facts make by virtue of their existence. If we were responsive to this claim all 
the time, we would soon be exhausted […].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 4. 
438 «[…] for he and the world he lived in had once been in perfect harmony.», Arendt, Hannah, EJ, p. 52. 
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identificável, para lá de qualquer função desempenhada em qualquer quadro de 

referência, persistindo para lá de qualquer alteração de contexto funcional: a sua pessoa. 

Arendt faz assentar a sua noção de “pessoa” quer numa análise etimológica da 

palavra, referindo-se à sua origem latina no vocábulo “persona”, quer numa apropriação 

do sentido metafórico que a palavra adquiriu na civilização romana.  

Etimologicamente, “persona” designava a máscara que cobria a face de um actor, 

assumindo a função de signo indicando ao espectador a função e do papel do actor na 

representação teatral. Embora a máscara ela mesma fosse concebida e estivesse 

determinada pelo enredo, a voz do actor, a manifestação da sua individualidade, podia 

ressoar através de uma abertura situada no lugar da boca. A função desempenhada pelo 

actor pode variar consoante o contexto e, embora a sua voz possa ser declinada numa 

infinidade de modos, há nela algo de permanente, algo passível de ser identificado e, 

logo, testemunhado por um espectador. Há algo que se manifesta através da função 

concebida e determinada pelo contexto, mas que não se reduz a essa função, persistindo 

para lá dela.  

No sentido metafórico que adquiriu no direito romano, “persona” indicava o 

possuidor de direitos civis, o qual se distinguia de um simples membro da espécie 

humana – homo – que, embora diferente de um animal, não possuía qualquer 

qualificação e que, como tal, não estava protegido por qualquer lei. Em resultado, diz 

Arendt,  

 
a máscara romana corresponde com grande precisão ao nosso próprio modo de aparecer 

numa sociedade onde não somos cidadãos, isto é, não somos igualados pelo espaço público 

estabelecido e reservado para o discurso político e para actos políticos, mas onde somos 

aceites como indivíduos por direito próprio e, ainda assim, de modo nenhum como seres 

humanos enquanto tal.439

 
     

O mundo é um palco no qual aparecemos, sendo reconhecidos em conformidade 

com funções que desempenhamos e que nos são atribuídas pelas nossas profissões440

                                                   
439 «The Roman mask corresponds with great precision to our own way of appearing in a society where 
we are not citizens, that is, not equalized by the public space established and reserved for political speech 
and political acts, but where we are accepted as individuals in our own right and yet by no means as 
human beings as such.», Arendt, Hannah, RJ, p. 13. 

.  

440 Em alemão, “profissão” é Beruf, que significa também “vocação”, remetendo para a dimensão de 
vocalização associada à pessoa. 
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Mas não somos essas funções; algo permanece mesmo numa alteração de papéis, 

manifestando-se a si mesmo de forma inconfundível em todas as funções que possamos 

assumir.  

As máscaras que o mundo nos atribui e que vamos assumindo e aceitando como 

parte de uma vida vinculada a outros, com o seu lugar próprio no mundo, são 

intercambiáveis, nada tendo em comum com a ideia de uma voz da consciência que algo 

como a alma humana carrega consigo mesma. Somos figuras públicas, aparecendo no 

contexto de acontecimentos públicos. Quando o acontecimento atinge o seu fim, a 

máscara pode cair e cada um pode movimentar-se livremente e ser identificado, embora 

não definido, como um “Isto”, sem ser «seduzido pela grande tentação de 

reconhecimento que, não importa em que forma, pode apenas reconhecer-nos como tal e 

tal, isto é, como algo que fundamentalmente não somos»441

Ao fazer depender em absoluto a realidade da sua pessoa ou carácter distintivo da 

função que desempenhava num mundo que já não existia, Eichmann perdeu a sua voz 

própria, traduzindo essa mudez «em expressões para emoções à mão, todas 

desadequadas»

. 

442

No quadro da sociedade alemã da época, a mentira e o engano de si mesmo – em 

suma, afirmar aquilo que não é – tornaram-se constitutivos do carácter nacional, assim 

impedindo qualquer contacto com a realidade factual. Há aqui uma inversão radical com 

respeito à tradição: quando o nada se transforma no fundamento da integridade do todo, 

o mal não surge mais de uma ruptura com respeito a essa mesma integridade, mas antes 

da identificação com o todo ele mesmo.  

. Eichmann não havia sido uma excepção, ele havia sido a norma no 

interior do regime nazi. Esta era, para Arendt, a grande questão e o grande desafio 

existencial e moral que o julgamento de Eichmann tornou visível, já que, sob condições 

do 3º Reich e ao contrário do tradicionalmente aceite, apenas das excepções seria 

expectável que agissem “normalmente”.  

Assim sendo, apenas da cisão com o todo, que funcionaria com uma espécie de 

negação do nada, poderia surgir não o bem, mas a possibilidade de distinguir o bem do 

mal, uma vez mais abrindo a possibilidade de demanda pelo fundamento e de 

                                                   
441  «[…] seduced by the great temptation of recognition which, in no matter what form, can only 
recognize us as such and such, that is, as something which we fundamentally are not.», Arendt, Hannah, 
«Prelude», RJ, p. 14. 
442 «[…] into whatever expressions for emotions were close at hand, all of them inadequate.», Arendt, 
Hannah, «Some Questions of Moral Philosophy», RJ, p. 56.  
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substituição do nada pelo ser. Não é na plena identidade, mas na diferença que a 

possibilidade de ser se manifesta. 

O núcleo do dilema podia, pois, ser encontrado naquilo a que Arendt chama de 

«falha mais específica, e também mais decisiva, no carácter de Eichmann» 443

A inversão dos valores transmitidos pela tradição foi operada pelo sistema 

totalitário, nomeadamente o hitleriano, materializando-se por intermédio da introdução 

de um novo estatuto legal que permitiu a Eichmann responder, quando confrontado com 

os seus actos durante o julgamento, que tudo aquilo que havia feito, havia feito não só 

por lhe ter sido ordenado, mas como um cidadão cumpridor da lei e do seu dever.  

, 

correspondente a uma incapacidade quase total para assumir o ponto de vista de outrem, 

isto é, desse que, “sendo diferente de mim, é como eu sou”, e para olhar para algo a 

partir do ponto de vista dessa diferença. 

Não era preciso ser um nazi convicto para cometer atrocidades, era suficiente ser 

uma pessoa comum que se “coordenasse” 444

                                                   
443 «[…] a more specific, and also more decisive, flaw in Eichmann's character […].», Arendt, Hannah, 
EJ, p. 47.  

, o que significa que o problema não se 

limitava ao povo alemão, nem desapareceu com o desaparecimento do regime nazi e 

com o retorno da anterior ordem moral; pelo contrário, o colapso total da ordem moral 

444 Segundo Evans: «The widespread intimidation of the population provided the essential precondition 
for a process that was in train all over Germany in the period from February to July 1933: the process, as 
the Nazis called it, of ‘co-ordination’, or to use the more evocative German term, Gleichschaltung, a 
metaphor drawn from the world of electricity, meaning that all the switches were being put onto the same 
circuit, as it were, so that they could all be activated by throwing a single master switch at the centre. 
Almost every aspect of political, social and associational life was affected, at every level from the nation 
to the village.» («A intimidação disseminada da população fornecia a pré-condição essencial para um 
processo que estava em curso por toda a Alemanha no período de Fevereiro a Julho de 1933: o processo, 
como os nazis lhe chamavam, de “co-ordenação” ou, para usar o termos alemão mais evocativo, 
Gleichschaltung, uma metáfora retirada do mundo da electricidade, significando que todos os 
interruptores estavam a ser postos no mesmo circuito, por assim dizer, de modo a que pudessem ser todos 
activados pelo espoletar de um único interruptor geral no centro. Quase todos os aspectos da vida política, 
social e associativa foram afectados, a todos os níveis, da nação até à aldeia.»), Evans, Richard J., The 
Coming of the Third Reich, p. 381. Ilustrando este processo, Arendt afirma: «The Nazi regime started this 
multiplication with an initial co-ordination of all existing associations, societies, and institutions. The 
interesting thing in this nation-wide manipulation is that co-ordination did not signify incorporation into 
the already existing respective party organizations. The result was that up to the end of the regime, there 
were not one, but two National Socialist student organizations, two Nazi women’s organizations, two 
Nazi organizations for university professors, lawyers, physicians, and so forth.» («O regime nazi começou 
esta multiplicação com uma co-ordenação inicial de todas as associações, sociedades e instituições 
existentes. A coisa interessante nesta manipulação disseminada pela nação é que co-ordenação não 
significava incorporação nas respectivas organizações partidárias já existentes. O resultado foi que, até ao 
fim do regime, havia não uma, mas duas organizações estudantis nacional-socialistas, duas organizações 
de mulheres nazis, duas organizações nazis para professores universitários, advogados, médicos, e assim 
por diante.»), Arendt, Hannah, OT, p. 401.   
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por duas vezes e o «regresso súbito à “normalidade” […] reforça as nossas dúvidas»445, 

as quais se vêem plenamente justificadas pela incapacidade revelada pelo tribunal de 

levar a cabo uma reconciliação com o passado de horror do regime nazi, insistindo em 

tratar os seus crimes como crimes comuns446

Mais do que uma questão estritamente legal, o julgamento de Eichmann e as 

questões morais que com ele se levantaram mostraram que é a suposição do carácter 

auto-evidente dos padrões de distinção, de diferenciação entre certo e errado, 

compreendidos como derivando de uma legalidade divina ou natural, que foi posta em 

causa e, com ela, todas as respostas fornecidas pela tradição filosófica para o problema 

do mal e para o próprio sentido da existência.  

.  

Os problemas da conduta humana e do sentido do ser do humano e, com eles, o 

problema do mal, são reveladores de uma crise de cariz não apenas ético e, nessa 

medida, também ôntico, mas ainda ontológico. 

 

 

1.4. ARENDT E KANT: DIÁLOGO SOBRE O MAL   

A estrutura tradicional do mal, bem como a dinâmica que a subjaz, está bem patente 

em Kant, cuja concepção de mal Arendt aborda quer em LOKPP, quer em RJ.  

Kant procura determinar a estrutura formal de todo o modo de dizer aquilo que é, 

tendo como base um ente particular – o ser humano – e considerando a diferença que 

nele se dá entre o acto mesmo de dizer – que visa sempre uma transcendência – e aquilo 

que é dito pelo acto – que é imanente ao acto ele mesmo, isto é, que se esgota no 

próprio acto.  

                                                   
445 «[…] this sudden return to “normality” […] can only reinforce our doubts.», Arendt, Hannah, «Some 
Questions of Moral Philosophy», RJ, pp. 54-55. 
446 Dagme Barnouw assinala que a questão mais importante para um membro de uma sociedade de 
massas é a capacidade de agir de forma responsável num contexto em que as suas convicções pessoais são 
garantidas por outros cidadãos responsáveis. No contexto de um sistema totalitário essa garantia não 
existe, sendo que as necessidades do organismo social voltaram os indivíduos uns contra os outros, 
isolando-os (veja-se Barnouw, Dagme, «The Secularity of Evil: Hannah Arendt and the Eichmann 
Controversy», p. 76). Arendt, parece-nos, vai ainda mais longe, dizendo que nada nos garante que, nessa 
mesma sociedade de massas, os indivíduos ajam responsavelmente ou apenas substituem e realizam as 
necessidades de um tipo de organismo social, ao invés das necessidades de um outro. Ou seja, nada 
garante que, se despojados de um conjunto de normas já dadas, os indivíduos sejam capazes de decidir 
por si mesmos o que é certo e errado. Nada garante que, numa sociedade não-totalitária, essa 
incapacidade não esteja apenas mascarada por normas que a maioria respeita sem pensar. E essa é a 
perplexidade que atinge Arendt, a qual vai muito além dos sistemas totalitários, atingindo a sociedade 
contemporânea no seu núcleo.   
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Assim, todo o acto comporta, na sua imanência, uma transcendência, expressando 

não só este ou aquele objecto particular, mas também algo em-comum a todos os 

objectos e, por isso, algo passível de ser comunicado.  

Embora a dimensão formal da indagação kantiana faça abstracção das condições 

concretas do agente, a verdade é que se trata de determinar a forma da lei ou da relação 

sintética para um agente racional em geral e, em particular, para um agente racional 

finito, isto é, sujeito a inclinações com origem na sensibilidade.  

A lei constituir-se-á, pois, como a relação-modelo que distingue e reúne, num 

mesmo acto intencional, a particularidade e a universalidade.  

Isso significa que, mesmo do ponto de vista formal, o agente não é estritamente 

idêntico à lei. Esta é um elemento estabilizador, estando presente em todos os actos, 

embora dependa do agente e dos seus actos concretos para ser posta em marcha e, em 

consequência, operar a distinção entre o elemento particular e o elemento universal de 

cada acto.  

O agente é o “lugar” da expressão concreta da diferença que a lei estabelece, de um 

ponto de vista meramente formal, entre aquilo que é dito e o dizer sem mais.  

Para um ente finito, uma tal estrutura de linguagem, que transcende as limitações 

impostas pela sensibilidade, assume a forma de um imperativo categórico.  

O imperativo categórico kantiano exige de cada um que aja sempre de tal modo que 

a máxima dos seus actos seja universalizável, isto é, que possa tornar-se numa lei 

universal por via de um transcender das condições sensíveis que determinam o acto 

particular. E é a essa condição que a mentira – a expressão mais fundamental do mal em 

Kant e, por essa razão, a sua forma mais básica ou radical – não resiste.  

Da perspectiva kantiana, eu posso querer esta ou aquela mentira, mas não posso 

querer a universalização não apenas da mentira, mas do mentir como tal. Se mentir é 

dizer que não é aquilo que é, então eu não posso querer que a mentira ou o mentir como 

tal se universalizem. E este “não posso querer” não é, em nosso entender e no contexto 

das teses kantianas, apenas expressão de uma contingência ou de um impedimento 

pontual: eu posso querer esta ou aquela mentira particular, mas não me é possível, em 

virtude da constituição intencional da vontade kantiana, querer que a mentira e o acto de 

mentir sejam universalizados, pelo simples facto de todo o acto, mesmo o acto de 

mentir, ser já deste ou daquele modo. De acordo com Arendt:  
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Kant chamava ao facto de o homem ser tentado a errar seguindo as suas inclinações “mal 

radical”. Nem ele, nem qualquer outro filósofo moral acreditava efectivamente que o 

homem pudesse querer o mal por mor de si mesmo; todas as transgressões eram explicadas 

por Kant como excepções que um homem é tentado a fazer a uma lei que de outro modo 

reconhece como sendo válida.447

 
 

E prossegue, ainda clarificando a posição kantiana: 

 
Ninguém quer ser malvado, e aqueles que, não obstante, agem de forma malvada caem num 

absurdum morale – numa absurdidade moral. Aquele que assim faz está efectivamente em 

contradição consigo mesmo, com a sua própria razão e, consequentemente, nas próprias 

palavras de Kant, ele tem de desprezar a si mesmo.448

 
   

Querer que o acto ele mesmo não seja, ao mesmo tempo que se reivindica a 

universalização desse nada, assim pretendendo a sua transformação no ser, implica 

querer a sua própria aniquilação, o que é inerentemente contraditório.  

Em contexto kantiano, querer a universalização da mentira é uma contradição nos 

seus próprios termos, negada no momento mesmo da sua elocução 449. Como vimos 

noutro lugar, embora tudo seja permitido, nem tudo é possível em Kant 450

Assim, o homem mau não é, para Kant, aquele que quer o mal – já que isso é 

impossível –, mas aquele que faz de si mesmo uma excepção, isto é, que diz de si 

mesmo que não é aquilo que está efectivamente a ser: o mentiroso. 

.  

A menção de Kant a uma “raça de demónios” adquire justamente este sentido, já 

que demónios são aqueles que,  

 
[…] para a sua conservação, exigem conjuntamente leis universais, às quais, porém, cada 

um é inclinado no seu interior a eximir-se, e estabelecer a sua constituição de um modo tal 

que estes, embora opondo-se uns aos outros nas suas disposições privadas, se contêm 

                                                   
447 « Kant called the fact that man is tempted to do wrong by following his inclinations "radical evil." 
Neither he nor any other moral philosopher actually believed that man could will evil for its own sake; all 
transgressions are explained by Kant as exceptions that a man is tempted to make from a law which he 
otherwise recognizes as being valid […].», Arendt, Hannah, «Some Questions of Moral Philosophy», RJ, 
p. 62.  
448 «No one wants to be wicked and those who nevertheless act wickedly fall into an absurdum morale – 
into moral absurdity. He who does this is actually in contradiction with himself, his own reason, and 
therefore, in Kant's own words, he must despise himself.», Arendt, Hannah, «Some Questions of Moral 
Philosophy», RJ, pp. 62-63. 
449 Ver páginas anteriores.  
450 Veja-se crítica de Arendt a Heidegger. 
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reciprocamente, pelo que o resultado da sua conduta pública é o mesmo que se não 

tivessem essas disposições más. 451

 
 

O núcleo da questão jaz justamente nessa interioridade, no facto de tal intenção de 

excepcionalidade ter de permanecer secreta ou imanente, dado que, uma vez tornada 

pública ou, o que vai dar ao mesmo, transformada em lei por via de um transcender das 

suas condições particulares, revelar-se-ia contra o interesse comum, compreendido aqui 

como inter-est: aquilo que é entre os actos e os suporta, como o referencial que cada 

acto tem em comum com todos os outros e, como tal, aquilo que confere permanência 

ao agente para lá deste ou daquele acto particular, que sempre se esgota no 

cumprimento de uma finalidade determinada.  

A constituição intencional da vontade em Kant e, portanto, do próprio sujeito, 

implica que mesmo aqueles que não se comportam de acordo com princípios sejam 

bem-intencionados, que visem o bem e, por extensão, o ser em todos os seus actos.  

Isto significa que, para Kant, mesmo aqueles que querem fazer de si uma excepção, 

agindo em nome do seu próprio interesse, acabam por realizar o propósito ou a 

finalidade maior da natureza, servindo, ainda que não pretendam fazê-lo, o bem comum.  

E é aqui que Kant está de acordo com a tradição da filosofia moral, contornando a 

questão da maldade humana através da ideia de que é impossível ao homem fazer coisas 

malvadas deliberadamente, querendo o mal por mor do mal452

 

.   

 

1.5. UMA QUESTÃO DE OBEDIÊNCIA 

É justamente na concepção moral dos sujeitos desse interesse que pode ser 

descoberto o germe da insuficiência das teses kantianas para compreender a 

singularidade da manifestação do mal na contemporaneidade, a qual está patente no 

comportamento de Eichmann, servindo de ocasião e de modelo para a reflexão de 

Arendt a respeito do seu conceito de banalidade do mal.  

                                                   
451 „[...] die insgesammt allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber ingeheim sich 
davon auszunehmen geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, daß, obgleich sie in ihren 
Privatgesinnungen einander entgegen streben, diese einander doch so aufhalten, daß in ihrem öffentlichen 
Verhalten der Erfolg eben derselbe ist, als ob sie keine solche böse Gesinnungen hätten.“, Kant, 
Immanuel, Zum ewigen Frieden. Ein Philosophischer Entwurf von Immanuel Kant, AA VIII, p. 366. 
452 Ver Arendt, Hannah, RJ, p. 72. 
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Para Arendt, o caso Eichmann, bem como o colapso da moralidade no séc. XX, 

mostram que ninguém pode afirmar que a conduta moral é auto-evidente. E é esse 

carácter auto-evidente da moral que, para Arendt, está ainda presente, embora de forma 

matizada, em Kant.   

A tese kantiana acerca do mal opera sobre um pressuposto que permanece por 

discutir, o pressuposto de que há um propósito da natureza, uma espécie de teleologia 

natural, a operar por detrás das costas dos agentes humanos. Em consequência, 

independentemente dos actos dos agentes humanos, é impossível modificar a sua meta 

ou destino enquanto propósito ou interesse comum. Um tal propósito corresponde a uma 

estrutura intencional que serve de garante à preservação da espécie humana, assumindo 

uma dimensão categorial e, por essa razão, inerentemente imutável – à imagem do nunc 

stans tradicional –, não sendo necessária qualquer «conversão moral do homem, 

qualquer revolução na sua mentalidade […] em ordem a ocasionar a mudança política 

para o melhor» 453

  

. Arendt cita uma passagem de O Conflito das Faculdades para 

ilustrar a sua leitura: 

Porque é que um soberano jamais ousou dizer abertamente que, diante dele, não reconhecia 

nenhum direito ao povo que se lhe opunha […]? A razão é que semelhante declaração 

pública agitaria contra si todos os súbditos, embora, como ovelhas dóceis, conduzidas por 

um senhor benévolo e compreensivo, bem alimentadas e poderosamente protegidas, não 

tenham de se queixar de algo que falte ao seu bem-estar. 454

 

 

                                                   
453 «[…] moral conversion of man, no revolution in his mentality […] in order to bring about political 
change for the better.», Arendt, Hannah, LOKPP, p. 18. 
454 «“Why has a ruler never dared openly to declare that he recognizes absolutely no right of the people 
opposed to him […]? The reason is that such a public declaration would rouse all of his subjects against 
him; although, as docile sheep, led by a benevolent and sensible master, well-fed and powerfully 
protected, they would have nothing wanting in their welfare for which to lament.”», Arendt, Hannah, 
LOKPP, p. 19. No original de Kant: „Warum hat es noch nie ein Herrscher gewagt, frei herauszusagen, 
daß er gar kein Recht des Volks gegen ihn anerkenne […]? – Die Ursache ist; weil eine solche öffentliche 
Erklärung aller Unterthanen gegen ihn empören würde, ob sie gleich, wie folgsame Schafe von einem 
gütigen und verständigen Herren geleitet, wohlgefüttert und kräftig beschützt, über nichts, was ihrer 
Wohlfahrt abginge, zu klagen hätten.“, Kant, Immanuel, Der Streit der Fakultäten, AA VII, p. 86-87. 
Uma vez que a tradução portuguesa que apresentamos no corpo de texto pretende traduzir a passagem 
citada por Arendt e não o original kantiano, apresentamos aqui a tradução portuguesa da passagem por 
Artur Morão: «Porque é que um soberano jamais ousou dizer abertamente que, diante ele, não reconhecia 
nenhum direito ao povo […]? – A razão é que semelhante declaração pública indignaria contra ele todos 
os súbditos, embora, como ovelhas dóceis, conduzidas por um senhor benévolo e compreensivo, bem 
alimentadas e energicamente defendidas, não tenham de se queixar de algo que falte ao seu bem-estar.», 
Kant, Immanuel, O Conflito das Faculdades, p. 106.  
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É o carácter auto-evidente deste pressuposto regulador e orientador – manifesto na 

figura do soberano como encarnação do carácter público e, portanto, geral da lei e da 

limitação expressa na obediência como sua consequência prática – que Kant parece não 

questionar.    

Ninguém pode reclamar que a conduta moral – o modo como cada um se comporta 

perante o seu próprio juízo das coisas – é auto-evidente e Kant também não o fez, como 

se torna claro a partir do seu conceito de dever e da obrigação que lhe está associada por 

via do imperativo categórico. É possível a cada um saber qual o seu dever, mas agir ou 

não de acordo com o seu dever é sempre decisão do próprio.  

Não obstante, o conhecimento moral – o conhecimento do certo e do errado – é, 

para Kant, auto-evidente, pois este «não duvidava que, quando confrontada com um 

exemplo de virtude, a razão humana sabe o que é certo e errado»455. Como já referimos, 

este conhecimento moral assenta numa assunção, a saber, a da distinção clara entre 

legalidade e moralidade, uma distinção que, no caso de Kant, se expressa no facto de 

toda a lei positiva – isto é, toda a elocução espácio-temporalmente condicionada com 

aspirações à universalidade – expressar simultaneamente essa mesma exigência de 

universalidade cujo fundamento é moral, submetendo-se a ele – mesmo que 

implicitamente. A lei positiva é a expressão da síntese operada entre o sensível – as 

inclinações ou motivações – e o categorial – constituído de acordo com os critérios de 

necessidade e de universalidade e tornado operativo como padrão de conduta para seres 

racionais finitos no imperativo categórico. Assim, qualquer conflito entre legalidade e 

moralidade é resolvido com recurso à lei moral, a qual serve de referência a toda a lei 

positiva. Mas esta «exigência faz apenas sentido se tomarmos como garantidos todos os 

fenómenos que temos em mente quando falamos de consciência humana»456

Como sublinhámos noutros momentos desta reflexão, toda a relação de 

conhecimento é uma relação de reconhecimento, um trazer à evidência algo que é posto 

à partida como objecto ou meta a atingir e cuja presença o acto de conhecer se limita a 

confirmar ou a infirmar, sem nunca questionar nos seus fundamentos ou origens.    

.  

O mesmo se passa com qualquer tipo de pretensão a um putativo conhecimento 

moral. Apesar da sua distinção entre conhecer e pensar, e do papel decisivo que o agir 

                                                   
455 «[…] have doubted that, confronted with the example of virtue, human reason knows what is right and 
that its opposite is wrong.», Arendt, Hannah, RJ, p. 61. 
456 «This claim in turn could make sense only if we took for granted all those phenomena which we 
usually have in mind when we speak of human conscience.», Arendt, Hannah, RJ, p. 61. 
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ou a prática desempenha enquanto fundamento de todo o conhecer, Kant leva para o 

interior da sua concepção de acto o modelo do conhecer.  

De acordo com este modelo, cada acto da vontade é passível de desdobramento em 

dois elementos constituintes: por um lado, o querer este ou aquele objecto; por outro 

lado, as condições de objectividade que, no caso kantiano, correspondem à necessidade 

e à universalidade, as quais se constituem em condições de possibilidade de um objecto, 

mesmo de um objecto moral qualquer que ele seja. O sentido, significado ou fenómeno 

moral é aquilo que se produz na síntese entre querer particular – o querer isto ou aquilo 

– e a exigência de necessidade e universalidade que o acompanha.  

No caso do conhecimento moral, o significado corresponde a uma consciência certa 

de si mesma, uma consciência que se reconhece em cada um dos seus actos. Ora, tal 

garantia só é possível se a estrutura da consciência moral – no caso, a estrutura da 

consciência humana – for considerada não como um fenómeno, mas como uma coisa 

em si, plenamente presente para lá das suas manifestações fenoménicas.  

Nesta perspectiva, «seja qual for a fonte de conhecimento moral – mandamento 

divino ou razão humana – assume-se que todo o homem são carrega em si mesmo uma 

voz que lhe diz o que é certo e errado, independentemente da lei da terra e das vozes dos 

seus companheiros» 457

 

. Para saber o que se deve fazer basta atender ao dizer ele 

mesmo, independentemente das diferentes elocuções particulares que o acompanham e, 

portanto, o imperativo categórico é uma  

[…] fórmula aplicada pela mente humana quando tem de distinguir entre certo e errado. 

[…] [Kant] compara a sua fórmula a uma bússola com a qual é fácil “distinguir o que é 

bom, o que é mau […] sem ensinar o mínimo que fosse de novo à razão, precisamos apenas 

de dirigir a sua atenção para o seu próprio princípio […]. […] o conhecimento daquilo que 

toda a gente está obrigada a fazer, e consequentemente a saber, está ao alcance de todos, 

mesmo do homem mais comum […].458

 

  

                                                   
457 «Whatever the source of moral knowledge might be – divine commandments or human reason – every 
sane man, it was assumed, carried within himself a voice that tells him what is right and what is wrong, 
and this regardless of the law of the land and regardless of the voices of his fellowmen.», Arendt, Hannah, 
RJ, p. 61. 
458 «[…] the formula which the human mind applies whenever it has to tell right from wrong. […] 
compares his formula (about which we shall have more to say in the coming lectures) to a “compass” 
with which men will find it easy “to distinguish what is good, what is bad [...] Without in the least 
teaching common reason anything new, we need only to draw its attention to its own principle 1the 
knowledge of what everyone is obliged to do, and thus also to know, [is] within the reach of everyone, 
even the most ordinary man.”», Arendt, Hannah, RJ, pp. 61-62. 
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Para Kant, este conhecimento ao alcance de todos está situado na estrutura racional 

da mente humana. Consequentemente, Arendt considera que Kant se apropria 

doutrinariamente da arte de discriminação socrática – krinein –, a qual dedica a sua 

atenção à actividade de pensar e, portanto, reflecte sobre si mesma, mas sem que 

nenhum conhecimento ou certeza se siga ao exame.  

A apropriação da posição socrática por Kant é de certo modo anunciada logo no 

parágrafo de abertura do Prefácio à Primeira Edição da KrV, no qual o filósofo alemão 

declara:  

 
A razão humana, num determinado domínio dos seus conhecimentos, possui o singular 

destino de estar sobrecarregada com questões que não pode evitar, pois lhe são impostas 

pela natureza da própria razão, mas às quais tampouco pode responder, na medida em que 

superam todo o poder da razão humana.459

 

    

Colocando-se a si mesma como problema no ser do humano, a razão tem este 

último simultaneamente como condição de possibilidade e como limite desse 

questionamento de si mesma.  

A secção dedicada por Kant à estética transcendental estabelece as condições 

segundo as quais um tal questionamento é possível. Para Kant, o espaço «não é senão a 

forma de todos os fenómenos dos sentidos externos, isto é, condição subjectiva da 

sensibilidade», consistindo na «receptividade do sujeito, mediante a qual este é afectado 

por objectos»460. Por intermédio do espaço, o sujeito encontra-se sempre e desde logo 

predisposto e aberto à experiência, antes mesmo de qualquer experiência particular. Mas 

esse sujeito não é, para Kant, um sujeito qualquer; ele é identificado com o homem 

quando Kant afirma que «só deste modo, do ponto de vista do homem, podemos falar de 

espaço, de seres extensos, etc..» 461

                                                   
459 „Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: daß sie 
durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft 
selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der 
menschlichen Vernunft.“ Kant, Immanuel, KrV, AA IV, A7. 

. Assim, o espaço que aí se abre à experiência 

aparece como condição de possibilidade de sermos afectados por objectos exteriores, 

compreendidos como fenómenos e não como coisas em si. Por essa razão, toda a 

460 „Der Raum ist nichts anders, als nur die Form aller Erscheinungen äußerer Sinne, d. i. die subjective 
Bedingung der Sinnlichkeit [...].Weil nun die Receptivität des Subjects, von Gegenständen afficirt zu 
werden [...].“, Kant, Immanuel, KrV, AA III, B42.  
461 „Wir können demnach nur aus dem Standpunkte eines Menschen vom Raum, von ausgedehnten 
Wesen etc. reden.“, Kant, Immanuel, KrV, AA III, B42.  
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experiência condicionada pela espacialidade revela-se não só uma experiência humana, 

mas também uma experiência que o humano faz de si mesmo, da sua própria existência.  

Não é, pois, estranho que Arendt, interpretando a posição kantiana a respeito da 

moral, considere que «só há filosofia moral onde a moralidade é um assunto 

estritamente humano», uma vez que é justamente no espaço aberto pela finitude de uma 

razão humana que procura um fundamento para si mesma que o ser do humano ele 

mesmo se dá a pensar e, consequentemente, recai sobre si mesmo, transformando-se a si 

mesmo em objecto de inquirição. 

A finitude essencial do humano é, pois, fundamental para a compreensão do ser das 

coisas, ao qual e às quais se acede exclusivamente por intermédio das suas 

manifestações espácio-temporalmente – humanamente – condicionadas, a saber: os 

fenómenos, cuja validade objectiva é garantida pelo facto de essa ser a única forma por 

intermédio da qual nos podem ser apresentados enquanto objectos exteriores, isto é, de 

serem encontrados sempre e já como mediados pelas condições humanas da sua 

presença. Assim, e segundo Kant, a co-ordenação inerente ao espaço enquanto intuição 

pura a priori depende dessa condição subjectiva, chamando a atenção para o facto de 

que o abandono de tal condição implica o esvaziamento do significado do espaço462

Podemos, pois, afirmar que, se essa condição subjectiva é uma condição humana, o 

seu abandono representa um abandono do humano ele mesmo, ou melhor, de um espaço 

humano de habitação, acompanhado pela perda de sentido da existência humana como 

tal, assim como da singularidade que caracteriza a condição humana, tanto a respeito do 

próprio humano como a respeito do ser, o qual necessita do humano para mostrar-se e 

ser compreendido nos seus diversos aspectos

.  

463

Logo, embora o projecto crítico de Kant preserve a noção de que uma vida que não 

se sujeita a exame não é uma vida digna de ser vivida – já que tal vida não descobre em 

si mesma o princípio ou medida da sua distinção –, apropriando-se da reflexão como 

prática autonómica, ele não faz inteiramente justiça ao princípio socrático de 

independência dessa mesma prática com respeito a resultados, a produtos finais.  

.  

                                                   
462 „Gehen wir von der subjectiven  Bedingung ab, unter welcher wir allein äußere Anschauung 
bekommen können, so wie wir nämlich von den Gegenständen afficirt werden  mögen, so bedeutet die 
Vorstellung vom Raume gar nichts.“, Kant, Immanuel, KrV, AA III, B42-43. 
463 Para um desenvolvimento deste tema veja-se o texto de Arendt, Hannah, «The Conquest of Space and 
the Stature of Man», o qual, em nosso entender, retoma a questão kantiana nos limites em que Kant a 
havia deixado, constituindo uma boa resenha dos temas centrais de THC, bem como o nosso ensaio de 
interpretação desse mesmo texto: Castanheira, Nuno Pereira, «Hannah Arendt y la conquista del espacio. 
Repensar la condición humana», BAJO PALABRA. Revista de Filosofía II Época, Nº 4 (2009): 237-246.   
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Ao contrário de Sócrates, cuja noção de discriminação não era doutrinária – como 

veremos quando analisarmos a noção arendtiana de consciência moral, fortemente 

inspirada por Sócrates –, a concepção kantiana desse exame continha uma paradoxal 

pretensão de cientificidade:  

1. Por um lado, é verdade que não é garantido, para Kant, que o homem aja em 

conformidade com o juízo que faz das coisas;  

2. Mas, por outro lado, não é menos verdade que o conhecimento moral é, para o 

filósofo de Konigsberg, auto-evidente, o que significa que «certos ensinamentos que 

conhecemos apenas num contexto religioso [são] da maior relevância para a filosofia 

moral» 464

Assumida a estrutura racional da mente humana como medida desse espaço que, 

sendo ele mesmo a priori e, como tal, independente da experiência, abre esta última a 

exame como medida da distinção entre o que certo e o errado, resta perceber de que 

modo Arendt interpreta criticamente o pressuposto kantiano

 ou, o que é o mesmo, que a própria actividade relacional que serve de 

referencial ao exame reflexivo é concebida de acordo com um modelo religioso, 

segundo o qual a estrutura de doação da transcendência – no caso, a estrutura racional 

da mente humana – que serve de referencial aos actos particulares assume um carácter 

evidente, pressuposto, que nunca é propriamente posto em questão. 

465

Uma vez que a distinção de que aqui se fala tem um carácter reflexivo, ela não se 

expressa numa intuição externa, mas na imanência do próprio sujeito, significando isto 

que tem lugar na espacialidade mesma que, no quadro das teses kantianas, o constitui 

desde logo

, em ordem a traçar-lhe 

os limites e a melhor definir a sua própria posição.  

466

                                                   
464 «This of course does not mean that certain teachings which we know only in a religious context are not 
of the greatest relevance for moral philosophy.», Arendt, Hannah, RJ, p. 64. 

. Assim sendo, tratar-se-á sempre de uma indagação que tem como objecto 

465  Ou, como diria Kant: „[...] den Begriff, mit welchem wir uns über alle mögliche Erfahrung 
hinauswagen wollen, wohl zu prüfen, ob er auch von Widersprüchen frei sei; und dann wenigstens das 
Verhältnis des Gegenstandes zu den Gegenständen der Erfahrung unter reine Verstandesbegriffe zu 
bringen, wodurch wir ihn noch gar nicht versinnlichen, aber doch etwas Übersinnliches wenigstens 
tauglich zum Erfahrungsgebrauche unserer Vernunft denken [...]. [...]nämlich durch den bloßen Begriff, 
ist doch noch nichts in Ansehung der Existenz dieses Gegenstandes und der wirklichen Verknüpfung 
desselben mit der Welt (dem Inbegriffe aller Gegenstände möglicher Erfahrung) ausgerichtet.“ («[…] 
examinar o conceito com o qual queremos aventurar-nos para lá de toda a experiência possível e ver se 
também ele está isento de contradições; e, em seguida, submeter a relação do objecto com os objectos da 
experiência aos conceitos puros do entendimento; deste modo, ainda não damos ao objecto um carácter 
sensível, mas pensamos algo de supra-sensível, pelo menos, útil para o uso empírico da nossa razão. […] 
mediante o simples conceito, nada ainda se conseguiu em relação à existência deste objecto e da sua 
efectiva religação com o mundo (a totalidade de todos os objectos da experiência possível)»), Kant, 
Immanuel, Was heißt: sich im Denken orientieren?, AA VIII, pp. 136-137. 
466 Tal como sublinhámos nos parágrafos anteriores.    
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as condições de possibilidade de toda a experiência e, consequentemente, do próprio 

sujeito, se ele mesmo compreendido como objecto da experiência possível (sublinhe-se 

aqui: possível).  

Atendendo ao carácter especulativo da indagação e à distância constitutiva do 

próprio sujeito que o impede de se determinar absolutamente numa intuição intelectual 

e, consequentemente, de doar-se ou fazer experiência de si mesmo como um objecto 

omni-determinado ou, o que é o mesmo, conhecer-se absolutamente como uma coisa-

em-si, é preciso saber de que modo pode o sujeito orientar-se nesse esforço de 

conhecimento de si. Isso consegue-se, para Kant, determinando a direcção que esse 

esforço de conhecimento de si deve tomar, isto é, determinando qual poderá ser a 

“objectividade”, “categorialidade” ou constituição própria do sujeito 467

Trata-se, portanto, de uma questão em torno do sentido ou significado da reflexão 

que é constitutiva da subjectividade – daquilo que nela e com ela se mostra e expressa 

como seu referencial –, e não tanto de uma questão de conhecimento em sentido estrito, 

o que implicaria uma objectivação que esvaziaria a subjectividade de significado 

próprio.    

 (e não qual 

efectivamente será) que tal conhecimento deve visar, a qual condicionará toda a 

experiência e conhecimento das restantes coisas.  

Kant define esse orientar-se como o sentimento de uma diferença no próprio sujeito, 

um princípio subjectivo de diferenciação que permitiria ao sujeito orientar-se não só 

num dado espaço por meio de abstracção relativamente a quaisquer objectos da 

intuição, mas mesmo quando nada mais resta senão esse espaço propriamente dito 

esvaziado de conteúdo sensível, como forma a priori da intuição.  

E é justamente essa ausência de conteúdo objectivo que Kant vai transformar na 

medida da distinção, no princípio de diferenciação subjectiva, dizendo: «orientar-se no 

pensamento em geral significa, pois, em virtude da insuficiência de princípios 

objectivos da razão, determinar-se no assentimento (Fürwahrhalten – ter por 

                                                   
467 „Die Vernunft fühlt nicht; sie sieht ihren Mangel ein und wirkt durch den Erkenntnistrieb das Gefühl 
des Bedürfnisses. Es ist hiemit wie mit dem moralischen Gefühl bewandt, welches kein moralisches 
Gesetz verursacht; denn dieses entspringt gänzlich aus der Vernunft, sondern durch moralische Gesetze, 
mithin durch die Vernunft verursacht oder gewirkt wird, indem der rege und doch freie Wille bestimmter 
Gründe bedarf.“ («A razão não sente; discerne a sua deficiência e, mediante a tendência para o 
conhecimento, realiza o sentimento da necessidade. Passa-se aqui o mesmo que com o sentimento moral, 
o qual não produz lei moral alguma, pois esta brota inteiramente da razão; mas o sentimento moral é 
causado ou produzido pela lei moral, portanto pela razão, na medida em que a vontade compelida e, no 
entanto, livre requer motivos determinados.»), Kant, Immanuel, Was heißt: sich im Denken orientieren?, 
AA VIII, p. 139-140 (o sublinhado é nosso).  
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verdadeiro) segundo um princípio subjectivo da mesma razão»468

Ao sublinhar o carácter formal do espaço como princípio de diferenciação interna, 

Kant não questiona a categorialidade – a universalidade e a necessidade – de que dota a 

espacialidade própria da diferenciação subjectiva, introduzindo na constituição 

fenoménica de toda a subjectividade uma coisa-em-si que lhe serve de medida e 

permanece por questionar: o Homem ele mesmo, compreendido enquanto diferença 

dada e essência reguladora de todo o acto.  

. É esta insuficiência 

ou ausência de princípio que se transforma no requerimento ou na necessidade 

(Bedürfnis) própria da razão, servindo-lhe de princípio de diferenciação e de orientação 

ou, num registo moral, de medida do certo e do errado, uma vez que dela depende não 

só um possível conhecimento de si, mas ainda o restante conhecimento, o qual nunca 

pode ser, por essa razão, moralmente neutro. 

A interpretação, por parte de Arendt, do significado das três questões críticas de 

Kant, bem como a sua reunião numa única questão, a saber, “O que é o Homem?”, 

aponta no sentido do que vimos dizendo.  

As questões que estão, para Kant, no centro do filosofar são interconectadas e bem 

conhecidas: 

1. O que posso saber? Esta é a questão central da KrV e diz respeito às condições 

de possibilidade e aos limites de todo o conhecimento. Distinguindo entre razão e 

entendimento, Kant dá conta do «“escândalo da razão”, do facto de a nossa mente não 

ser capaz de um conhecimento certo e verificável a respeito de matérias e questões 

sobre as quais, contudo, não pode deixar de pensar […]»469

2. O que devo fazer?, questão que diz respeito ao modo de conduzir-se a si mesmo 

em completa independência relativamente a outros, um Si-mesmo que é também o 

protagonista das duas outras questões; 

 e liberta a capacidade de 

pensar dos condicionamentos impostos à actividade cognitiva. Kant abre assim espaço 

para o pensamento, o qual pode justificadamente ocupar-se de matérias incognoscíveis, 

mas do maior interesse existencial para o homem: a existência de Deus, a liberdade e a 

imortalidade da alma.  

                                                   
468 „Sich im Denken überhaupt orientieren, heißt also: sich, bei der Unzulänglichkeit der objektiven 
Prinzipien der Vernunft, im Fürwahrhalten nach einem subjektiven Prinzip derselben bestimmen.“, Kant, 
Immanuel, Was heißt: sich im Denken orientieren?, AA VIII, p. 136. 
469 «[…] “scandal of reason”, that is, the fact that our mind is not capable of certain and verifiable 
knowledge regarding matters and questions that it nevertheless cannot help thinking about […].», Arendt, 
Hannah, «Thinking», LoM, p. 14. 
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3. O que me é permitido esperar?, questão que diz respeito a uma reflexão sobre a 

esperança bem-fundada por um critério de permanência ou, como diz Arendt, «aquilo 

que [o Si-mesmo] pode razoavelmente esperar em matéria de imortalidade»470

No entanto, nenhuma dessas questões põe em causa a identificação do espaço aberto 

entre conhecer e pensar com a natureza humana, tratando o ser humano como Homem e 

não como zoon politikon. Ou seja, essas questões tratam do ser do humano enquanto 

constituído por uma ordem coexistência certa, naturalmente dada, pertencente a uma 

ordem não-fenoménica; mas não enquanto constitutivo, na acção, de uma ordem de 

coexistência incerta, possível e plural, bem como do vínculo relacional que traça a 

distinção ou diferença entre indivíduo e ordem de coexistência ou mundo. Na sua 

abordagem ao problema da conduta, Kant não lida com a acção como engendramento de 

uma existência capaz de fundar uma nova ordem de coexistência entre seres humanos 

plurais, embora esta pluralidade permaneça implícita na segunda questão. De acordo 

com Arendt, Kant apenas “soletra” a essência social do ser humano, enumerando a 

necessidade humana de comunicabilidade e reconhecendo a liberdade de expressão na 

publicidade, mas não admite a capacidade da acção humana, bem como da pluralidade 

que esta implica, constituírem o próprio espaço público do seu aparecimento. Assim, 

aquilo que subjaz às três questões é o interesse do humano por si mesmo e não o seu 

interesse – no sentido já referido de inter homines esse – por uma ordem de coexistência 

plural.  

. 

Arendt recusa, pois, a pretensão kantiana de fazer todo e qualquer fenómeno brotar 

de um solo que ele mesmo pertence a uma ordem que não é fenoménica, abrindo assim 

a porta a uma hierarquia entre a coisa em si e cada uma das suas representações. A 

posição kantiana resulta do esquecimento, por parte de Kant, da tese nuclear de toda a 

sua iniciativa crítica, a saber, que «[…] as condições de possibilidade da experiência 

em geral são, ao mesmo tempo, condições de possibilidade dos objectos da experiência 

e têm, por isso, validade objectiva num juízo sintético a priori»471

Para Arendt, a coisa em si kantiana não é mais do que um fenómeno ou 

aparecimento inautêntico, no sentido em que não é considerada tal como parece por si 

.  

                                                   
470 «[…] what [the self] may reasonably hope for in matters of immortality», Arendt, Hannah, LKPP, p. 
19. 
471  „[...] die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der 
Möglichkeit der  Gegenstände der Erfahrung und haben darum objective Gültigkeit in einem 
synthetischen Urtheile a priori.“, Kant, Immanuel, KrV, AA III, B197. 
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mesma e a partir de si mesma, mas sofre uma interferência que viola o seu modo 

próprio de aparecer.  

Por esta via, Arendt indica que o não-aparecer é também uma forma de aparecer, a 

qual, ao invés de ser considerada na sua fenomenalidade própria – isto é, na sua 

invisibilidade ou carácter não-aparecente -, é forçada a aparecer de um modo que não é 

o seu. Se acrescentarmos a isto o velho preconceito metafísico que advoga a supremacia 

do Ser sobre o Aparecer, será fácil concluir – erradamente, segundo Arendt – que os 

fenómenos têm de ter um solo que ele mesmo não é fenoménico, constituindo aquilo 

que Arendt considera ser, em LoM, uma falácia metafísica. Segundo Arendt:  

 
Kant deixou-se levar pelo seu grande desejo de apoiar todo e qualquer argumento que, sem 

ser capaz de chegar a uma prova definitiva, pudesse pelo menos tornar avassaladoramente 

plausível que “há indubitavelmente algo distinto do mundo que contém o solo da ordem do 

mundo”, e assim é ele mesmo de ordem superior. 472

 

  

E prossegue, chamando a atenção para o modelo funcional que subjaz a tal posição: 

 
Se confiarmos nas nossas experiências com coisas aparecentes e não-aparecentes, e 

começarmos a especular ao longo das mesmas linhas, podemos bem, na verdade com muito 

mais forte plausibilidade, concluir que pode efectivamente existir um solo fundamental por 

detrás do mundo aparecente, mas que a principal e mesmo única significância deste solo 

reside nos seus efeitos, isto é, naquilo que ele faz aparecer (causes to appear), em lugar da 

sua pura criatividade. Se o divino é o que causa as aparências e não aparece ele mesmo, 

então os órgãos internos do homem podem acabar por ser as suas verdadeiras divindades.473

 

        

Este é o núcleo que a crítica heideggeriana põe a nu – independentemente da 

apreciação que dela façamos -, mostrando que não há uma universalidade evidente por 

si mesma associada à ideia de Homem, nem há qualquer necessidade que garanta a 

                                                   
472 «Kant was carried away by his great desire to shore up each and every argument which, without being 
able to arrive at a definite proof, may at least make it overwhelming plausible that “there undoubtedly is 
something distinct from the world which contains the ground of the order of the world”, and therefore is 
itself of a higher order.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 42. 
473 «If we trust only our experiences with appearing and non-appearing things and start speculating on the 
same lines, we can just as well, actually with much stronger plausibility, conclude that there may indeed 
exist a fundamental ground behind an appearing world, but that this ground’s chief and even sole 
significance lies in its effects, that is, in what causes it to appear, rather than its sheer creativity. If the 
divine is what causes appearances and does not appear itself, then man’s inner organs could turn out to be 
his true divinities.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 42. 
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realidade do Homem associada aos actos que constituem um ente fenomenologicamente 

compreendido. Mais: reduzindo o sentido da espacialidade do Dasein à temporalidade 

experienciada como ser-para-a-morte e tornada concreta num Si-mesmo cuja vida se 

intensifica como retorno à mesmidade e, portanto, como aniquilação da distinção ou 

diferença entre ambas, Heidegger mostra, por via indirecta mas extremada, que tudo, 

mesmo o ser do humano, é da ordem do possível, e não do necessário.  

Os limites da posição kantiana traduzem-se, assim, naquilo a que Arendt chamou – 

num pequeno ensaio de 1963 intitulado «The Conquest of Space and the Stature of 

Man»474

Em suma, é a categorialidade – universalidade e necessidade – do fundamento da 

diferença que sustenta o próprio a priori e que se expressa, na prática, sob a forma de 

imperativo, que Kant tem dificuldades em pensar, assumindo-a como pressuposto por 

intermédio da noção de uma constituição ou “estrutura racional da mente humana”, uma 

voz congénita da consciência que, no quadro da sua filosofia política, se traduz no 

propósito derradeiro de uma natureza que opera nas costas dos homens.  

 – de “conquista do espaço”, compreendida como a apropriação, por parte da 

contingência ela mesma, das condições de possibilidade de uma experiência e uma 

existência humanas. O resultado desta apropriação não é outro senão a analítica 

existencial heideggeriana e a sua transformação do ser do humano num Dasein que não 

é mais do que um conjunto de modos de ser fenomenologicamente demonstráveis, os 

quais são, por seu lado, meras estruturas ou funções de um ser no processo histórico de 

descoberta de si mesmo.      

Num tempo de colapsos sucessivos da moralidade e dos padrões de certo e errado, 

não podemos estar tão seguros de um propósito derradeiro da natureza para os seres 

humanos. Como diz Arendt:  

 
Recair sobre uma voz inequívoca da consciência – ou, na linguagem ainda mais vaga dos 

juristas, sobre um “sentimento geral de humanidade” […] – não é apenas questionável; 

significa uma recusa deliberada de prestar atenção aos fenómenos morais, legais e políticos 

centrais do nosso século. 475

 

   

                                                   
474 Arendt, Hannah, «The Conquest of Space and the Stature of Man», BPF, pp. 260-274. 
475 «To fall back on an unequivocal voice of conscience – or, in the even vaguer language of the jurists, 
on a “general sentiment of humanity” […] – not only begs the question, it signifies a deliberate refusal to 
take notice of the central moral, legal, and political phenomena of our century.», Arendt, Hannah, EJ, p. 
148. 
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1.6. UMA NOÇÃO PERVERTIDA DE DEVER-SER  

Para compreender melhor os limites da posição kantiana é preciso atender à noção 

de dever e de lei sob a qual Eichmann, bem como boa parte dos cidadãos do 3º Reich, se 

refugiou para não ter de confrontar a realidade do extermínio organizado de seres 

humanos.  

Segundo o próprio Eichmann, a sua vida havia sido vivido de acordo com os 

preceitos da moralidade kantiana, mais concretamente com a noção kantiana de dever.  

Arendt considera esta afirmação de Eichmann um ultraje.  

De facto, no contexto da moral kantiana, a lei universal sujeita todos os seres 

racionais, embora apenas os seres humanos – devido a possuírem uma vontade ou 

intencionalidade pura que está em conflito com motivações e carências de cariz sensível 

– façam experiência desta sujeição sob a forma de um imperativo categórico. O sujeito 

humano constitui-se, portanto, nesta tensão entre vontade pura e motivos sensíveis.  

A relação da volição humana com a lei – a qual permite a inscrição do humano na 

comunidade de seres racionais e, como tal, ser pessoa – é uma relação de 

referencialidade que se expressa numa dependência a que Kant dá o nome de obrigação, 

introduzindo um limite constitutivo dos próprios actos volitivos humanos.  

Nesta perspectiva, cada acto é constituído de tal modo que o seu princípio 

subjectivo ou intenção subjectivamente considerada – a volição particular, movida por 

este ou aquele motivo sensível – tenha de conformar-se ao seu princípio ou intenção 

tomada objectivamente, isto é, tenha de referir-se, como objecto visado, à necessidade e 

universalidade da vontade que acompanha e determina, enquanto sua constituição, cada 

acto particular ou subjectivo.  

Assim, a cada acto ou acção subjectiva é inerente um limite enquanto seu objecto 

possível ou meta derradeira possível. Esse limite, imposto pela vontade humana a si 

mesma por via da sua constituição racional, é o dever. Este último opõe aos 

fundamentos ou razões subjectivas da volição que a afectam, mas não determinam, 

patológica ou passivamente, fundamentos objectivos puros que, criando o horizonte de 

todo e cada acto subjectivo de volição, se constituem em condição de possibilidade de 

autodeterminação ou autonomia da vontade humana e, como tal, da sua liberdade.             

Apesar de a sua formulação do imperativo categórico estar basicamente correcta, a 

saber, «“[…] o princípio da minha vontade tem sempre de ser tal que se possa tornar o 
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princípio de leis gerais”»476

Em Kant, o uso teórico da razão, conducente à paralogia e à indiferença, constituiu-

se em problema, sendo justamente esse uso, isto é, a sua dimensão prática, que se sujeita 

a exame, por duas vias: do ponto de vista da sua intencionalidade própria, isto é, da sua 

capacidade determinante e, portanto, sintética, o que significa legisladora ou fundadora; 

e do ponto de vista do carácter reflexionante ou reflectinte dessa capacidade, ou seja, do 

modo como essa capacidade exerce influência sobre a razão ela mesma no seu uso 

prático, regulando a sua própria actividade e conferindo-lhe assim aquela realidade ou 

carácter próprio – a sua diferença, carácter distintivo ou “natureza” – que o processo 

dialéctico, incapaz de recair sobre si mesmo, isto é, de fundar alguma coisa estável e 

concreta, lhe havia retirado.  

, Arendt considera a menção de Eichmann à moral kantiana 

ultrajante porque não há, em Kant, lugar para a obediência cega.  

Portanto, se é verdade que a iniciativa crítica corresponde à abertura de um espaço 

de suspensão e de preparação de um juízo da razão acerca da natureza mesma da sua 

actividade, ou seja, se é verdade que a iniciativa crítica visa dotar a razão de um 

fundamento que lhe confira unidade e que tal desiderato deve orientar o seu uso – pelo 

menos enquanto razão humana, isto é, finita, constituindo o carácter diferenciador do 

seu ser e conferindo-lhe um carácter real, mesmo que não substancial -, não é menos 

verdade que uma tal natureza não se assume como um mestre cujas afirmações são 

passivamente aceites pela razão na qualidade de seu aluno.  

Pelo contrário, a ida ao encontro da natureza só é possível em virtude da 

desrealização de si mesma levada a cabo pela razão, na qualidade «de juiz investido nas 

suas funções, que obriga as testemunhas a responder aos quesitos que lhe apresenta»477

                                                   
476 «“[...] the principle of my will must always be such that it can become the principle of general laws 
[…]”.», Arendt, Hannah, EJ, p. 136.  

. 

É apenas porque a razão se questiona a si mesma, suspendendo o seu conflito interno e 

revelando a ausência de fundamento que o governa, que a questão acerca da sua 

natureza e, portanto, do seu próprio fundamento encontra espaço para surgir, enformada 

pelas condições que a razão lhe impõe e consequentemente se auto-impõe de modo a 

que uma resposta se torne, se não inequívoca e indubitável, pelo menos possível.  

477 „[...] eines bestallten Richters, der die Zeugen nöthigt auf die Fragen zu antworten, die er ihnen 
vorlegt.“, Kant, Immanuel, KrV, AA III, B XIII.  
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É este sentido regulador, de «pedra de toque»478

Eichmann abandonou este impulso de Selbstdenken que animava a iniciativa crítica, 

mantendo a sua dimensão meramente formal. Por essa razão pôde afirmar que a 

execução da solução final havia posto um termo à sujeição da sua vida a princípios 

kantianos, pois a partir desse momento havia deixado de ser senhor dos seus próprios 

actos.  

, que a noção de a priori adquire 

quando aplicada à actividade da razão e aos seus objectos, os quais ultrapassam as 

possibilidades de doação na intuição e, portanto, o domínio de toda a experiência 

possível.  

Ele havia descoberto o consolo que acompanha a boa consciência no quadro de um 

regime que transformou o crime – o nada activo – em lei, não rejeitando, mas antes 

distorcendo, o imperativo kantiano do seguinte modo: «Age como se o princípio das 

tuas acções fosse o mesmo que aquele do legislador ou da lei da terra […]»479. Isto é, 

aquilo que Eichmann não percebeu – ou não quis perceber – foi que havia transformado 

a constituição da sua própria vontade de tal forma que esta perdeu o seu ser próprio, a 

capacidade de ser lei para si mesma ou a autonomia, atingindo assim a lealdade total, a 

qual «é apenas possível quando a fidelidade é esvaziada de todo o conteúdo concreto, 

do qual mudanças de espírito podem surgir naturalmente »480

É preciso ter presente o horizonte da reflexão moral kantiana ao nível dos 

fundamentos. Seguindo a via já testada na primeira Crítica, Kant propõe-se depurar toda 

a filosofia moral de princípios retirados da experiência, visando alcançar os princípios a 

priori que tornam toda a experiência moral possível. Partindo do facto do dever e das 

leis morais, o filósofo de Konigsberg procura uma lei ou relação sintética que valha 

como fundamento ou princípio de uma obrigação que não resida na natureza do homem 

ou que dependa das circunstâncias mundanas, mas que seja concebida de tal modo que 

possa servir de fio condutor e de norma suprema ao juízo. Uma tal lei terá: 

.  

1. De ser capaz de reunir em qualquer elocução particular bem-formada, isto é, em 

qualquer elocução racional, o ser em geral e o ser do humano, pondo-os em relação, 

embora preservando as suas diferenças;     

                                                   
478 „[...] Probirstein [...]“, Kant, Immanuel, KrV, AA III, B XVIII. 
479 «Act as if the principle of your actions were the same as that of the legislator or of the law of the land 
[…].», Arendt, Hannah, EJ, p. 136. 
480 «Total loyalty is possible only when fidelity is emptied of all concrete content, from which changes of 
mind might naturally arise.», Arendt, Hannah, OT, p. 324. 
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2. De se mostrar eficaz in concreto, ou seja, no acto mesmo da sua realização 

efectiva, não só na governação do comportamento humano conforme à lei – o que seria 

facilmente alcançável através de um qualquer inatismo –, mas por amor à própria lei, 

pois só este amor à lei pela lei pode servir de fundamento inabalável de qualquer 

obrigação. 

Ao fazer depender a vontade da corrupção – da nadificação – que constitui a lei da 

terra, tal como Arendt assinalou, o imperativo categórico sofre uma alteração na sua 

constituição, embora mantenha quer a sua dimensão de sujeição, quer a sua dimensão de 

obrigação, resultando no «mesmo estado de espírito, na mesma obediência concentrada, 

não-dividida por qualquer tentativa de compreender aquilo que cada um estava a fazer, 

expressa na engenhosa palavra de ordem de Himmler para os seus homens das SS: “A 

minha honra é a minha lealdade”»481

Na moral kantiana, o que caracteriza o ser próprio da vontade é a sua bondade. 

Como tal, a vontade não é boa pelos objectos ou bens que realiza ou produz em cada 

acto volitivo particular ou subjectivamente tomado, os quais dependem sempre de 

motivações sensíveis estranhas ao próprio acto, mas antes pelo seu querer, tomado em si 

mesmo como actividade de realização, de afirmação de ser. Assim, a determinação de 

uma lei para a vontade tem necessariamente de respeitar o seu carácter prático, isto é, 

tem de ser independente de motivações sensíveis que são inerentemente passivas e por 

isso ser, ao mesmo tempo, uma lei prática capaz de governar, sujeitar e condicionar os 

actos na sua qualidade de actos, manifestando-se no curso da sua existência enquanto 

actos.  

.  

Ora, a introdução de um critério de sujeição dos actos – e, portanto, de constituição 

do sujeito dos actos – que é a antecipação da morte, como é o caso da chamada “lei da 

terra” referida acima, e da nadificação correspondente – de uma lei e, portanto, um 

elemento constituinte do acto que é compreendido como solo ou fundamento dos 

restantes actos – implica a introdução de uma heteronomia – no sentido de uma lei que 

não brota do acto considerado em si mesmo, mas de algo que não é em si mesmo activo 

                                                   
481 « […] in the same state of mind, the same concentrated obedience, undivided by any attempt to 
understand what one was doing, that Himmler’s ingenious watchword for his SS-men expressed: “My 
honor is my loyalty”.», Arendt, Hannah, OT, p. 324. 
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–, de uma passividade na constituição da própria vontade que a transforma de 

propriamente activa em absolutamente passiva482

A esse aviltamento do querer e da moralidade que lhe está associada Arendt 

chamou «“imperativo categórico no 3º Reich” […]: «“Age de tal modo que o Führer, se 

conhecesse a tua acção, a aprovaria”»

.  

483

Para Kant, todo o ser humano é potencialmente um legislador assim que começa a 

agir, uma vez que, usando a razão prática, põe a descoberto os princípios de 

possibilidade da lei e o dever que os acompanha.  

, lembrando a formulação proposta pelo 

Governador-Geral da Polónia ocupada, o nazi Hans Frank.  

Para a «versão de Kant para “uso doméstico do pequeno homem”»484

No caso de Kant, a fonte da lei é a razão prática, «tudo aquilo que é possível pela 

liberdade»

 proposta por 

Eichmann resta apenas a exigência de não só obedecer à lei, mas de identificar o seu 

próprio querer com a fonte da qual a lei brota, isto é, com o princípio que jaz por detrás 

dela.  

485 e «pode ser demonstrad[o] apenas por experiência»486

No uso doméstico de Eichmann, a fonte da lei é o Führer, a qual se traduz num 

nada que se antecipa ao acto e que não só orienta o agente, mas determina 

absolutamente a sua actividade, exigindo dela uma identidade estrita com esse 

movimento de aniquilação, preservando, não obstante, a noção de que ser obediente à 

lei não significa apenas obedecer a leis, mas agir como se cada um fosse o legislador e, 

como tal, agir convictamente – ou melhor, reagir convictamente – de acordo com o 

chamamento do dever. 

, isto é, no agir ele 

mesmo, o que significa que o agente nunca é estritamente idêntico à forma da lei, mas 

está em relação com a mesma.  

E este é um aspecto da moralidade kantiana que Eichmann seguiu rigorosamente: 

não há excepções à lei. Eichmann havia cumprido o seu “dever” por uma questão de 

consciência, uma consciência totalitária que se traduziu numa atitude inflexível que o 

impeliu a agir sem consideração a motivações ou interesses próprios.  

                                                   
482 Daremos conta desta transformação na concepção de lei levada a cabo pelos regimes totalitários, 
nomeadamente pelo 3º Reich, na próxima secção.   
483 « “the categorical imperative in the Third Reich” […]: “Act in such a way that the Führer, if he knew 
your action, would approve it”.», Arendt, Hannah, EJ, p. 136.  
484 «[...] the version of Kant “for the household use of the little man”.», Arendt, Hannah, EJ, p. 136.   
485 „Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist.“, Kant, Immanuel, KrV, AA III, B828. 
486 „Die praktische Freiheit kann durch Erfahrung bewiesen werden.“, Kant, Immanuel, KrV, AA III, 
B830. 
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Por essa razão, Arendt afirma que «o mal, no 3º Reich, havia perdido a qualidade 

pela qual a maioria das pessoas o reconhece: a qualidade da tentação»487

É certo que muitos alemães e mesmo alguns nazis se terão sentido tentados a não 

assassinar, a não roubar, a não se coordenar, tornando-se cúmplices de um regime 

criminoso. Mas, como diz Arendt, «eles haviam aprendido como resistir à tentação»

. Desprovido da 

tentação pela distinção e pela constituição de um ser próprio que é traço da 

individualidade, o mal não é radical, mas banal, desprovido de qualquer intenção 

fundadora de uma ordem própria de ser.  

488

  

, 

à tentação – essa sim radical porque fundadora – que é a tentação do bem, de instituição 

e conservação, por parte de agentes responsáveis, de uma ordem de coexistência que, 

estando permanentemente em risco de dissolução pela queda na banalidade, tem de 

assumir e reconhecer a fragilidade que a atinge no coração da sua contingência.  

                                                   
487 «Evil in the Third Reich had lost the quality by which most people recognize it – the quality of 
temptation.», Arendt, Hannah, EJ, p. 150. 
488 «[...] they had learned how to resist temptation.», Arendt, Hannah, EJ, p. 150. 
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2 

MAL E ÊTHOS TOTALITÁRIO 

 
«After the specific Hegelian idealism disappeared, "the idea of 

the nation, the spirit of the people, the soul of the race, or other 

equivalents took the place of Hegel's Spirit; but the conception 

as a whole remained." The main aspect of this conception is 

that the Idea, no longer recognized as an independent entity, 

finds its realization in the movement of history as such. Since 

then, all modern political theories which lead to totalitarianism 

present an immersion of an absolute principle into reality in 

the form of a historical movement; and it is this absoluteness, 

which they pretend to embody, which gives them their "right" 

of priority over the individual conscience.» 

Hannah Arendt489

 

 

 

                                                   
489 «Após o hegelianismo específico ter desaparecido, “a ideia de nação, o espírito do povo, a alma da 
raça, ou outros equivalentes tomaram o lugar do Espírito de Hegel; mas a concepção como um todo 
permaneceu”. O principal aspecto desta concepção é que a Ideia, não mais reconhecida como uma 
entidade independente, descobre a sua realização no movimento da história enquanto tal. Desde então, 
todas as teorias políticas modernas que conduziram ao totalitarismo apresentam uma imersão de um 
princípio absoluto na realidade sob a forma de um movimento histórico; e é este carácter absoluto, que 
eles fingem incorporar, que lhes confere o seu “direito” de prioridade sobre a consciência individual.», 
Arendt, Hannah, p. «The Nation», EU, p. 209.  
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2.1. O CARÁCTER ESSENCIAL490

 Considerando tudo aquilo que vem sendo dito, por que razão Arendt afirma que 

também a experiência totalitária faz parte de um conjunto restrito de experiências 

básicas – de experiências ditas essenciais – que são possíveis aos seres humanos apenas 

quando estes vivem em conjunto – ou seja, num mundo como espaço de vinculação, 

simultaneamente “subjectivo” e referencial “objectivo”?

 DO TOTALITARISMO  

491

 Para Arendt, a novidade desta forma de governo – desta forma de nos referirmos ao 

mundo ou ordem de coexistência, conferindo-lhe um sentido – está baseada não tanto na 

sua falta de natureza, já que também esta forma de governo está condicionada pelo 

mundo enquanto dar-se apriorístico no ser do humano, mas no facto de uma tal 

experiência básica nunca ter antes servido de fundação a uma ordem de coexistência e, 

como tal, parecer escapar a toda a compreensão. Para Arendt: 

  

 
A originalidade do totalitarismo é horrível, não porque uma qualquer “ideia” nova tenha 

vindo ao mundo, mas porque as suas próprias acções constituem uma ruptura com todas as 

                                                   
490 O facto de Arendt considerar que o totalitarismo é uma nova forma de governo que se distingue 
essencialmente dos despotismos e tiranias anteriores serviu de base a dois tipos de acusações: por um 
lado, uma acusação de essencialismo, segundo a qual a posição de Arendt esbate as diferenças entre 
regimes totalitários, nomeadamente entre o nazismo e o estalinismo; por outro lado, a acusação de que 
não se trata de uma nova forma de governo, pois esteve presente em períodos anteriores à 
contemporaneidade. Uma e outra acusações carecem de fundamento. A primeira acusação resulta de uma 
confusão dos métodos arendtianos quer com os métodos das ciências sociais, quer com os métodos da 
história, quer ainda com uma certa abordagem assente em análises psicológicas dos líderes totalitários. De 
facto, a obra de Arendt acerca do totalitarismo não é nenhuma dessas coisas e lê-la com essas lentes 
impede a sua plena compreensão. Arendt procura descrever os elementos que estão na origem - e não as 
causas - do totalitarismo como forma de dominação, usando para isso dados históricos que permitem 
iluminar os movimentos que conduziram à sua constituição. A obra é composta por três movimentos que 
descrevem experiências constitutivas de uma era e de uma ordem de coexistência sem precedentes. Por 
isso, o que é relevante para Arendt é o facto das formas de dominação totalitária terem tido condições 
para se manifestar quase em simultâneo, sendo sintomas de uma era. Não foi propósito de Arendt, 
enquanto teórica da política, atender às diferenças entre essas formas, mas, partido do seu carácter fáctico, 
descrever as condições que estiveram na sua origem, bem como explicitar a compreensão que, nessas 
manifestações do ser-em-comum, o humano faz de si mesmo e do mundo. Como procuraremos mostrar 
através da noção de essenciação, não há aqui qualquer tipo de essencialismo. Relativamente à segunda 
acusação, Arendt reconhece, em OT, a possibilidade de a experiência humana que está na base dos 
regimes totalitários não ser nova, afirmando apenas nunca se havia transformado na fundação de um 
corpo político (veja-se Arendt, Hannah, OT, pp. 460-461). E a razão para isso é simples: nunca antes a 
reivindicação de dominação total havia encontrado um mundo efectivo sobre o qual pudesse ser posta em 
prática. O “mundo”, em períodos históricos anteriores, assumia o significado de “mundo conhecido” e 
não de mundo físico. A novidade do totalitarismo brota do facto de nunca antes na história estarem 
reunidas as condições físicas e sociais para a dominação efectiva do mundo. Ou seja, ao contrário do que 
acontecia em eras anteriores, o totalitarismo é uma possibilidade real na nossa era. Para uma síntese das 
críticas a Arendt, veja-se Stanley, John L., «Is Totalitarianism a New Phenomenon? Reflections on 
Hannah Arendt's Origins of Totalitarianism», Hannah Arendt: Critical Essays, p. 8-33. Veja-se ainda 
Whitfield, Stephen J., Into the Dark: Hannah Arendt and Totalitarianism.     
491 Para nos referirmos à constituição husserliana da intencionalidade própria do fenómeno, a qual foi 
apropriada por Arendt de um modo sui generis, tal como temos procurado mostrar.    
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nossas tradições; [estas acções] explodiram claramente com as nossas categorias de 

pensamento político e os nossos padrões para o juízo moral. Por outras palavras, o próprio 

acontecimento que tentamos e temos de tentar compreender despojou-nos das nossas 

ferramentas tradicionais de compreensão. 492

 

   

 Como já referimos noutras ocasiões, compreender é, para Arendt, «[…] 

reconciliarmo-nos com a realidade, isto é, tentamos estar em casa no mundo» 493

 

. A 

resistência do totalitarismo à compreensão é concomitante à sua insistência na alienação 

do mundo, uma insistência que torna a existência absurda, incapaz de descobrir uma 

significação num mundo experienciado como estranho e, portanto, de nele construir 

uma morada ou aparecer auto kath’ hauto, em si e por si mesma. Como diz Arendt:  

Na medida em que a ascensão dos governos totalitários é o acontecimento central do nosso 

mundo, compreender o totalitarismo não é aceitar nada, mas reconciliarmo-nos a nós 

mesmos com um mundo no qual tais coisas são possíveis de todo. 494

 

 

  Para que a compreensão tenha lugar é preciso pôr um fim ao totalitarismo, em dois 

sentidos distintos, mas complementares:  

1. No sentido de o destruir – o que Arendt leva a cabo em OT, decompondo-o nos 

seus elementos constituintes; 

2. No sentido de, com essa decomposição, o distinguir e o delimitar – dar-lhe uma 

origem ou começo -, despojando-o da sua intenção totalitária, aniquiladora das 

diferenças e promotora de si como possibilidade total, e mostrando como uma 

possibilidade entre outras, num mundo que se compreende, então, como pós-totalitário, 

um mundo no qual estão presentes elementos totalitários mas que é, ainda assim, não-

totalitário e, como tal, passível de servir uma vez mais de morada a uma pluralidade de 

criaturas, capazes de aparecer em si e por si mesmas.  

                                                   
492 «The originality of totalitarianism is horrible, not because some new "idea" came into the world, but 
because its very actions constitute a break with all our traditions; they have clearly exploded our 
categories of political thought and our standards for moral judgment.», Arendt, Hannah, «Understanding 
and Politics (The Difficulties of Understanding)», EU, pp. 309-310. 
493  «[…] reconcile ourselves to reality, that is, try to be at home in the world.», Arendt, Hannah, 
«Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding)», EU, p. 308. 
494 «To the extent that the rise of totalitarian governments is the central event of our world, to understand 
totalitarianism is not to condone anything, but to reconcile ourselves to a world in which such things are 
at all.», Arendt, Hannah, «Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding)», EU, p. 308. 
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Assente numa dinâmica de aniquilação de todo o dado e, portanto, de toda a 

referência constitutiva de algum tipo de realidade mundana, dificilmente se poderá dizer 

que o totalitarismo se traduza num processo de essenciação que vise a constituição de 

uma morada relativamente permanente no mundo para o ser do humano.  

Pelo contrário, é a negação de todo o carácter concreto da existência e, 

consequentemente, da sua realidade. Se o seu princípio de movimento é o nada, então 

parece não poder constituir, em sentido estrito, uma essência própria, pois uma força de 

desagregação de relações e do referencial que as organiza não pode ser mais do que um 

automatismo funcional sem outra positividade que não o facto bruto do seu 

aparecimento, isto é, da sua existência.  

Uma existência assim concebida não pode transcender-se em direcção a um ser 

próprio, arrancar-se à imanência do nada que a domina totalmente, abandonando-se à 

imanência radical de uma historicidade – essa história do Ser (Seinsgeschichte) de que 

fala Heidegger 495

No entanto, e contrariando o fatalismo inerente a tal concepção de existência – 

fatalismo que, no seu pathos exclusivista, a deixa essencialmente abandonada, isolada e 

desamparada -, Arendt refere-se repetidamente à “essência do totalitarismo”, à 

“natureza” do governo totalitário. Numa espécie de dupla operação do negativo, Arendt 

 – na qual não há lugar para os seres humanos e a pluralidade de 

perspectivas e começos que estes implicam.    

                                                   
495 Recordando o que está em causa na identificação heideggeriana entre pensar e agir ou, o que é o 
mesmo, entre essência e existência, Arendt declara: «Certainly Heidegger’s Seinsgeschichte cannot fail to 
remind us of Hegel’s World Spirit. The difference, however, is decisive. When Hegel saw “the World 
Spirit on horseback” in Napoleon at Jena, he knew that Napoleon himself was unconscious of being the 
incarnation of the Spirit, knew that he acted out of the usual mixture of short-term goals, desires, and 
passions; for Heidegger, however, it is Being itself that, forever changing, manifests itself in the thinking 
of the actor so that acting and thinking coincide. “If to act means to give a hand to the essence of Being, 
then thinking is actually acting. That is, preparing [building an abode] for the essence of Being in the 
midst of entities by which Being transposes itself and its essence into speech. Without speech, mere doing 
lacks the dimension in which it can become effective and follow directions. Speech, however, is never a 
simple expression of thinking, feeling, or willing. Speech is the original dimension in which the human 
being i sable to respond to Being’s claim and, responding, belong to it. Thinking is the actualization of 
that oiginal correspondence”.» («Certamente que a Seinsgeschichte de Heidegger não pode senão fazer-
nos recordar o Espirito do Mundo de Hegel. Contudo, a diferença é decisiva. Quando Hegel, em Iena, viu 
em Napoleão “o espírito do Mundo a cavalo”, ele sabia que Napoleão ele mesmo não estava consciente 
de ser a incarnação do Espírito, ele sabia que ele havia agido a partir da mistura humana usual de metas 
de curto-prazo, desejos e paixões; para Heidegger, contudo, é o Ser ele mesmo que, sempre cambiante, se 
manifesta a si mesmo no pensar do actor de modo a que agir e pensar coincidam. “Se agir significa dar 
uma mão à essência do Ser, então pensar é efectivamente agir. Isto é, preparar [construir uma morada] 
para a essência do Ser no meio de entidades pelas quais o Ser se transpõe a si mesmo e à sua essência no 
discurso. Sem o discurso, o mero fazer carece da dimensão na qual pode tornar-se efectivo e seguir 
direcções. O discurso, contudo, nunca é uma simples expressão do pensar, sentir, ou querer. O discurso é 
a dimensão original na qual o ser humano é capaz de responder à reivindicação do Ser e, assim 
respondendo, pertencer-lhe. O pensar é a actualização dessa correspondência original”.»), Arendt, 
Hannah, «Willing», LoM, pp. 180-181.      
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coloca o carácter mundano e, portanto, concreto desta forma de governo e de 

organização contra o seu intuito de destruição de todo o dado, voltando o propósito 

totalitário de aniquilação contra si mesmo – na medida em que o mundo totalitário de 

que depende é também alvo dessa dinâmica de aniquilação -, assim condicionando e 

impondo limites à sua actividade aniquiladora.  

Isto considerado, afirmar que o governo totalitário é sem precedentes496 pode ser 

confundido com uma putativa impossibilidade de lhe constituir um passado e, 

consequentemente, uma essência que determine os seus limites e assim o inscreva num 

mundo não totalitário 497. Não é esse, obviamente, o sentido que Arendt atribui a tal 

expressão, bem pelo contrário, pois para a pensadora, e em conformidade com o que 

vimos dizendo, «pode até mesmo ser que os verdadeiros transes do nosso tempo 

venham somente a assumir a sua forma autêntica – embora não necessariamente a mais 

cruel – quando o totalitarismo se tiver tornado coisa do passado»498

O problema da relação com o passado é um problema relativo à concepção de 

essenciação, de relação a essa origem ou começo, compreendida como relação 

vinculativa que irrompe entre existente e ordem de coexistência e faz com que algo que 

é despido de qualidades – a existência ou ser do humano – seja reconhecível qua isto ou 

aquilo. Uma vez que tal relação não é mais auto-evidente, é preciso compreendê-la não 

tanto como um dado, mas no seu dar-se no acto existencial como distinção ôntico-

ontológica. Compreende-se, assim, que Arendt considere que:  

, sublinhando-se o 

facto de essa autenticidade se referir ao ser próprio que se constitui num processo de 

essenciação.  

 
[…] este passado ele mesmo só vem ao ser com o acontecimento ele mesmo. Apenas 

quando ocorreu algo irrevogável é que podemos tentar rastrear a sua história 

                                                   
496 Para Peter Baehr, um acontecimento sem precedentes distingue-se de fenómenos que se tornaram, 
implícita ou explicitamente, parte da ordem socio-política. No entanto, estes fenómenos e tendências 
contribuem para a figuração daquilo que é sem-precedentes, o qual constitui uma cisão que transforma os 
modos já existentes de organização de modos que não podem ser antecipados. Disso brota algo original. 
Veja-se Baehr, Peter, «Identifying the Unprecedented: Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Critique 
of Sociology», p. 823.    
497 Algo que Arendt leva a cabo em OT.  
498 «It may even be that the true predicaments of our time will assume their authentic form – though not 
necessarily the cruelest – only when totalitarianism has become a thing of the past.», Arendt, Hannah, OT, 
p. 460. 
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retrospectivamente. O acontecimento ilumina o seu próprio passado; nunca pode dele ser 

deduzido.499

  
      

  Dizer que o governo totalitário é sem precedentes significa, pois, que o governo 

totalitário fez explodir as fundações dessa distinção, «a própria alternativa sobre a qual 

se basearam todas as definições da essência dos governos» 500

 

, a alternativa entre 

governo legal/ilegal e entre poder legítimo/arbitrário, e que é no significado dessa 

explosão que se encontra a chave para a sua compreensão.  

 

2.2. TOTALITARISMO E LEGALIDADE 

 Um dos traços característicos do governo totalitário é o desafio que coloca às leis 

positivas, inclusivamente às leis que ele próprio instituiu. Isto não significa, no entanto, 

que o governo totalitário opere de forma arbitrária, sem qualquer referência à lei. Pelo 

contrário, o governo totalitário reivindica para si uma obediência inequívoca às leis da 

natureza e/ou da história que desde sempre haviam sido consideradas como a fonte ou 

origem de todas as leis positivas.  

 Assim, o governo totalitário:  

1. Não é sem lei, uma vez que afirma ir às fontes subjacentes à própria positividade 

das leis;  

2. Não é arbitrário, já que reivindica estar vinculado por uma obrigação de 

obediência à natureza e/ou história de um modo estrito, algo que não havia sido 

afirmado por nenhum governo anterior.  

Se o interesse é inter-est, aquilo que está entre seres humanos compreendido como 

uma ordem de coexistência que os vincula, operando uma distinção que os reúne e 

separa, então o governo totalitário não entrega esse poder de distinguir a um ser 

humano, sacrificado os interesses vitais de todos à execução do que presume ser a lei da 

história e/ou da natureza.  

                                                   
499 «[…] this past itself comes into being only with the event itself. Only when something irrevocable has 
happened can we even try to trace its history backward. The event illuminates its own past; it can never 
be deduced from it.», Arendt, Hannah, «Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding)», 
EU, p. 319. 
500 «[…] the very alternative on which all definitions of the essence of governments have been based 
[…].», Arendt, Hannah, OT, p. 461. 
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 Há, portanto, uma diferença na concepção do vínculo ou síntese que constitui o ser 

do humano na sua singularidade. Essa diferença concretiza-se como a eliminação da 

distinção entre justiça e lei.  

 Como sublinhámos acima, a lei fornece o meio a partir do qual cada um pode 

chegar ao que lhe é próprio. Mas o carácter geral da lei nunca pode antever e fornece o 

que é próprio de cada um enquanto singularidade. Ou seja, embora a lei seja a forma 

genérica de referência de cada um ao mundo, a sua generalidade recobre a sua 

constituição como relação sintética de elementos distintos, ocultando a sua dependência 

com respeito aos factos, isto é, aos acontecimentos ou singularidades. Quer isto dizer 

que a discrepância entre justiça e legalidade não pode ser excedida porque a lei se 

traduz sempre em referenciais – em «padrões de certo e errado»501 – que são gerais e 

cuja validade depende de um número incontável e imprevisível de casos individuais, 

cada um deles relativo a um conjunto irrepetível de circunstâncias502

 A legitimidade totalitária põe este sentido de legalidade em dúvida, identificando a 

lei com a justiça e impondo o mando da justiça na terra. Um governo totalitário é, pois, 

um governo que concebe a relação com o seu fundamento ou origem e, 

consequentemente, a dinâmica de essenciação em que ela se constitui, sem atender à co-

dependência entre lei e os comportamentos e acções individuais, executando a «lei da 

História ou da Natureza sem a traduzir em padrões de certo e errado para o 

comportamento individual»

.  

503 e aplicando «a lei directamente ao género humano sem 

se incomodar com o comportamento dos homens»504

 A lei, de um ponto de vista totalitário, é concebida à imagem da produção dos 

meios para a sua própria conservação, independentemente dos seres humanos 

individualmente considerados e das suas circunstâncias peculiares. Assim, a execução 

apropriada da lei da História ou da Natureza – “próprio” significando, neste caso, a 

generalidade da lei, independentemente dos casos particulares – implica a sujeição dos 

seres humanos ao processo de essenciação em estrita independência dos seus actos 

individuais. Esta sujeição transforma o ser humano num detentor activo e inexaurível da 

lei, identifica ser humano e lei, e cancela a discrepância entre justiça e lei – no fundo, 

.  

                                                   
501 «[…] the standards of right and wrong […]», Arendt, Hannah, OT, p. 462. 
502 Veja-se secção dedicada ao doxazein, na Parte IV. 
503 «[…] the law of History or of Nature without translating it into standards of right and wrong for 
individual behavior.», Arendt, Hannah, OT, p. 462.  
504 « It applies the law directly to mankind without bothering with the behavior of men.», Arendt, Hannah, 
OT, p. 462. 
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elimina a distinção constitutiva da singularidade, substituindo-a por uma identidade 

concebida com negação da ou como remoção com respeito à diferença – como nada.  

 A diferença entre o conceito totalitário de lei e os restantes conceitos de lei, a já 

referida negação da diferença e a sua recondução a uma mesmidade, manifesta-se como 

rompimento consciente ou sabedor de si mesmo com o consensus iuris, consentimento 

básico ou ordem de coexistência, pressupostos constituintes de um povo.  Ao contrário 

de outras formas de conceber a lei, a lei totalitária não institui o seu próprio consensus 

iuris, a sua própria forma de legalidade, pois pretende que esta deixe de depender das 

acções do ser humano, fazendo do género humano a incorporação da lei.  

 

 

2.3. LEI, SUJEIÇÃO E TERROR 

  As leis positivas são factores de estabilização para a mutabilidade que afecta o ser 

do humano. A permanência das leis positivas é uma permanência relacional, uma vez 

que a sua dependência das circunstâncias e das acções dos humanos, num devir 

ilimitado, implica que também elas mudam. É como relação à mutabilidade ilimitada do 

humano que a lei descobre a sua própria permanência.  

 No entanto, a lei, tal como é tradicionalmente concebida, tem a autoridade como 

fonte da sua permanência, a qual «assentando numa fundação no passado como a sua 

pedra angular inabalada, deu ao mundo a permanência e a durabilidade que os seres 

humanos necessitam, precisamente porque são os mortais – os entes mais instáveis e 

fúteis de que temos notícia»505

 Para compreender o sentido de autoridade que serve de referência a Arendt talvez 

seja útil recorrer, de forma breve, a Kant.  

.  

 No seu ensaio de fundamentação da moral, o filósofo de Konigsberg reconhece a 

validade da divisão grega em física (tudo aquilo que é), ética (ser do humano), e lógica 

(discurso bem-formado acerca de tudo aquilo que é, inclusive o ser do humano). No 

entanto, identifica a falta de um princípio em que tal divisão possa basear-se, isto é, a 

falta de um princípio que possa constituir-se em princípio de unidade e simultaneamente 

de distinção desses saberes. Seguindo a via já testada na primeira Crítica, Kant propõe-

se depurar toda a filosofia moral – a qual, em Kant, adquire o sentido de relação do ser 
                                                   
505 «[…] resting on a foundation in the past as its unshaken cornerstone, gave the world the permanence 
and durability which human beings need precisely because they are mortals-the most unstable and futile 
beings we know of.», Arendt, Hannah, «What is Authority?», BPF, pp. 94-95. 
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racional com a sua própria razão e, em sentido mais estrito, do ser humano com a sua 

humanidade – de princípios empíricos, visando alcançar os princípios a priori que 

tornam a experiência moral possível, princípios que reúnam e distingam as diversas 

esferas do saber.  

 Partindo do facto do dever e das leis morais, Kant procura uma lei que valha como 

fundamento ou princípio de uma obrigação que não resida na natureza do homem ou 

que dependa absolutamente das circunstâncias, mas que possa ser concebida de tal 

modo que possa servir de fio condutor e de norma suprema do juízo ou distinção. Uma 

tal lei terá de mostrar-se eficaz in concreto não só na governação da conduta humana 

conforme à lei – o que seria facilmente alcançável através de um qualquer inatismo -, 

mas por amor à própria lei, pois só este amor à lei pela lei pode servir de fundamento 

inabalável de qualquer obrigação.  

 Tal como Kant, também Arendt procura fixar um princípio sintético de unidade e 

distinção entre diversos “saberes”, reconhecendo o colapso da necessidade de uma 

obrigação ou síntese vinculativa dada, seja baseada numa natureza ou nos costumes e, 

portanto, na história.  

 No entanto, e ao contrário de Kant, Arendt não procura esse vínculo na forma de 

um mandamento ou imperativo, uma vez que, para a pensadora, essa forma encerra uma 

contradição: se a obediência, ao invés de ser proveniente da natureza ou dos costumes, 

constitui a atitude ou disposição básica de cada uma para com a lei, então a obrigação 

não é derivada nem da lei, nem do consentimento do ser humano, mas da necessidade 

formal da própria lei, que acarreta em si mesma uma dimensão vinculativa. E isso 

significa que a forma da lei é ela mesma dada, seja como lumen naturale ou como voz 

da consciência expressando um mandamento divino, tendo cada um de se lhe submeter 

independentemente da sua vontade, assim introduzindo um elemento de necessidade 

num domínio em que reina apenas a possibilidade506

 

 e a sua face humana, a liberdade. 

Segundo Arendt:  

                                                   
506 Veja-se a secção que dedicamos à diferença entre a concepção tradicional do mal e a banalidade do 
mal. 
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[…] se compreendermos por lei sejam os mandamentos a que eu tenho de obedecer ou a 

necessidade da natureza à qual estou sujeito de qualquer forma, então o termo “lei de 

liberdade” é uma contradição nos termos. 507

 
     

E prossegue, dizendo: 

 
A razão pela qual não estamos cientes da contradição é que, mesmo no nosso uso, ainda 

estão presentes conotações muito mais antigas da antiguidade grega e especialmente 

romana, conotações que, o que quer que possam significar, nada têm que ver com 

mandamentos e obediência ou necessidade.508

 
  

 Para Arendt, o conceito de autoridade aparece no contexto religioso romano, 

nomeadamente no religare que a religião romana pressupunha, significando a ligação de 

cada acto a uma fundação passada, num sentido juridicamente apropriado pelo conceito 

romano de lei (lex). Esta fundação era para a eternidade, significando isto que a ligação 

ou relação sintética que havia sido estabelecida no acto fundador não estava ela mesma 

sujeita a mudanças, sendo apenas um referencial imutável de re-ligação, isto é, de 

retomada e repetição. Havia, na sociedade romana, uma quasi-identidade entre a 

actividade política e a actividade religiosa.  

 Para apoiar a sua perspectiva, Arendt cita Cícero: «[…] “em nenhum outro reino a 

excelência humana se aproxima tão de perto dos caminhos dos deuses (numen) como o 

faz no fundar de novas comunidades e na preservação de comunidades já fundadas”»509

 A sacralidade da fundação expressa-se na crença na permanência do seu carácter 

vinculativo para as gerações ou actos futuros. Neste sentido, Arendt afirma: 

.  

 
Estar envolvido na política significava preservar a fundação da cidade de Roma. Essa é a 

razão pela qual os romanos foram incapazes de repetir a fundação da sua primeira polis no 

estabelecimento de colónias, mas foram capazes de acrescentar à fundação original até que 

                                                   
507 «[…] if we understand by law either commands which I must obey or the necessity of nature to which 
I am subject anyhow, then the term "law of freedom" is a contradiction in terms.», Arendt, Hannah, 
«Some Questions of Moral Philosophy», RJ, p. 70.  
508 « The reason why we are not aware of the contradiction is that even in our usage there are still present 
much older connotations from Greek and especially Roman antiquity, connotations which, whatever else 
they may signify, have nothing to do with commandments and obedience or necessity.», Arendt, Hannah, 
«Some Questions of Moral Philosophy», RJ, p. 70. 
509 «[…] “In no other realm does human excellence approach so closely the paths of the gods (numen) as 
it does in the founding of new and in the preservation of already founded communities.”»Arendt, Hannah, 
«What is Authority?», BPF, p. 121.  
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toda a Itália e, eventualmente, todo o mundo ocidental foram unidos e administrados por 

Roma, como se todo o mundo não fosse mais do que uma região interior.510

 
       

 A autoridade (auctoritas) conserva e amplia a fundação, sendo derivada daqueles 

que, estando já mortos e, por essa razão, pertencem ao passado, fazem sentir a presença 

das suas qualidades distintivas na vida actual da comunidade. Assim, um autor (auctor) 

não é um fazedor ou produtor, mas o seu oposto, uma vez que aquilo que é preservado 

na autoridade não é o inventor – aquele que descobre -, mas a invenção, isto é, a 

descoberta, bem como o acto que está na sua origem. Assim, «o autor não é […] o 

construtor, mas aquele que inspirou toda a iniciativa e cujo espírito, mais do que o 

espírito do construtor, é representado no próprio edifício»511

 O modelo da relação entre autor e produtor não é um modelo baseado na relação 

entre um senhor que dá ordens e um servo que as executa, uma vez que a autoridade não 

tem poder executório, acompanhando apenas os actos e manifestando a sua aprovação 

ou desaprovação, caso estes actos contribuam, respectivamente, para a conservação ou 

para a aniquilação do edifício enquanto comunidade instituída pelo acto fundacional

.  

512

 O totalitarismo veio mostrar que é possível preservar a obediência à lei – ou seja, a 

dimensão de sujeição ou subjectivação inerente à lei -, ao mesmo tempo que a sua forma 

é alterada, provando assim que esta última não da ordem da necessidade, mas da ordem 

. 

                                                   
510 « To be engaged in politics meant first and foremost to preserve the founding of the city of Rome. This 
is why the Romans were unable to repeat the founding of their :first polis in the settlement of colonies but 
were capable of adding to the original foundation until the whole of Italy and, eventually, the whole of the 
Western world were united and administered by Rome, as though the whole world were nothing but 
Roman hinterland.», Arendt, Hannah, «What is Authority?», BPF, p. 120. 
511 «The author […] is not the builder but the one who inspired the whole enterprise and whose spirit, 
therefore, much more than the spirit of the actual builder, is represented in the building itself.», Arendt, 
Hannah, «What is Authority?», BPF, p. 122. Há uma proximidade entre o autor e o “Ele” de quem Kafka 
fala e que Arendt procura reinterpretar (veja-se a introdução à próxima Parte da nossa reflexão). A grande 
diferença é que a transmissibilidade operada pela lei já não serve de garante à conservação da fundação e 
da comunidade que sobre ela assenta, uma vez que o vínculo da tradição foi rompido e esta chegou ao seu 
fim.    
512  Ao discutir estas questões, Arendt joga com a noção de conselho ou concilium, referindo-se a 
Mommsen, dizendo: «Mommsen called it “more than advice and less than a command, an advice which 
one may not safely ignore,” whereby it is assumed that “the will and the actions of the people like those 
of children are exposed to error and mistakes and therefore need ‘augmentation’ and confirmation 
through the council of elders.” The authoritative character of the “augmentation” of the elders lies in its 
being a mere advice, needing neither the form of command nor external coercion to make itself heard.» 
(«Mommsen chamou-lhe “mais do que um conselho e menos do que um comando, um conselho que não 
se pode ignorar em segurança”, pelo qual é assumido que “a vontade e as acções do povo, como as das 
crianças, estão expostas ao erro e a enganos e, consequentemente, precisam de ‘ampliação’ e confirmação 
através do conselho de anciãos”. O carácter autoritário da “ampliação” dos anciãos jaz no seu ser um 
mero conselho, não precisando nem da forma de comando, nem da coerção externa para se fazer ouvir.»), 
Arendt, Hannah, «What is Authority?», BPF, pp. 122-123.  
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da possibilidade, não é eterna, mas sujeita à mudança, particularmente no que respeita à 

inversão da relação aprovação-conservação e desaprovação-aniquilação.  

 Mas, mais do que isso, o totalitarismo aproveitou a introdução, no séc. XIX, do 

conceito de desenvolvimento na natureza, o qual reuniu natureza e história numa 

historicidade do Ser, negando realidade própria e justificando cada momento histórico 

desse desenvolvimento como um meio ou uma etapa para um desenvolvimento 

posterior, num progresso sem fim. Brotando de uma autoridade concebida à imagem de 

um paradoxal eterno devir, as leis tornam-se leis de movimento e perdem a sua 

capacidade estabilizadora. Neste quadro, as leis assumem uma forma ideológica, no 

sentido de se tornarem expressões de um movimento sem fim, em tudo contrário à sua 

caracterização usual como limites dos movimentos e acções humanas.  

 De acordo com Arendt, isto resultou, por parte das políticas totalitárias, na adopção 

de leis rácicas – expressão da lei de natureza no ser humano, fruto de uma interpretação 

pobre do darwinismo que considera o ser humano como produto de um 

desenvolvimento natural – e da dinâmica de luta de classes – expressão da lei da 

história, concebendo a sociedade como um enorme movimento com uma lei própria513

                                                   
513  Vale a pena mencionar aqui Marx e a sua teoria da superestrutura. Segundo Marx: „ [...] daß 
Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen sind noch aus der sogenannten 
allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den materiellen 
Lebensverhältnissen wurzeln [...].“ («[…] as relações jurídicas, tal como as formas de Estado, não podem 
ser compreendidas a partir de si mesmas nem a partir do chamado desenvolvimento geral do espírito 
humano, mas enraízam-se, isso sim, nas relações materiais da vida […]»), Marx, Karl, Zur Kritik der 
politischen Ökonomie, Marx/Engels Werke, Band 13, p. 8. Tais relações são independentes da vontade 
dos homens e, quando tomadas na sua totalidade, constituem „[...] die reale Basis, worauf sich ein 
juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen 
entsprechen.“ («a base real sobre a qual se erguem superestruturas jurídicas e políticas, e às quais 
correspondem diversas formas de consciência social.»), Marx, Karl, Zur Kritik der politischen Ökonomie, 
Marx/Engels Werke, Band 13, p. 8. Assim, segundo Marx, não é a unidade da consciência que, no 
processo da sua autodeterminação, determina uma existência ou ser do humano cujo sentido e referencial 
está ele mesmo sempre já dado – como acontece no caso de Kant (veja-se Kant, Immanuel, KrV, AA III, 
B158) -, mas o ser social do humano, as suas relações de produção e a sua respectiva expressão jurídica 
em relações de propriedade que determinam a sua consciência, isto é, o modo de conceber, determinar e 
compreender o seu próprio ser. e é, como já referimos acima, no conflito entre as forças produtivas 
materiais, potencialmente ilimitadas, e a sua expressão em relações de propriedade que as limitam e 
sujeitam que Marx identifica a revolução ou mudança social. Para Marx: „Mit der Veränderung der 
ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um. In der 
Betrachtung solcher Umwälzungen muß man stets unterscheiden zwischen der materiellen, 
naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen 
und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen 
Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewußt werden und ihn ausfechten.“ «[c]om a 
transformação da fundação económica [isto é, da infra-estrutura] revoluciona-se, mais devagar ou mais 
depressa, toda a imensa superstrutura. Na consideração de tais revolucionamentos tem de se distinguir 
sempre entre o revolucionamento material nas condições económicas da produção que podem ser 
determinadas com a precisão da ciência natural e as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou 
filosóficas, em suma, ideológicas, em que os homens ganham consciência deste conflito e o resolvem.», 
Marx, Karl, Zur Kritik der politischen Ökonomie, Marx/Engels Werke, Band 13, p. 9. E é justamente o 

.  



269 
 

 No que respeita à lei de natureza, a sua concepção como negação da realidade 

própria de cada coisa, remetendo a sua fundamentação para um desenvolvimento 

posterior numa dinâmica meio/fim, manifesta-se como descoberta e remoção de «tudo o 

que é nocivo 514 e inapto para viver» 515

 No que respeita à lei da história, traduzida na dinâmica da luta de classes – ou, o 

que é mesmo, nos modos de manifestação particulares do ser do humano -, a história 

realizar-se-ia e assim chegaria ao seu fim se não substituísse os modos de ser que se 

desvanecem pela descoberta de novos modos de ser que pudessem, por seu lado, 

satisfazer movimento de aniquilação que é antecipado no mando totalitário como o 

verdadeiro ser

. Levada ao limite, tal remoção de todos os 

obstáculos ao desenvolvimento redundaria no fim da natureza ela mesma, caso não 

fossem descobertas novas classificações de nocivo e impróprio, razão pela qual a “lei de 

natureza” – e, de forma semelhante, a “lei da história” – começa a produzir os objectos 

da sua própria conservação, isto é, os seus “inimigos objectivos” ou obstáculos ao seu 

desenvolvimento. 

516

 Consequentemente, no caso do governo legítimo, o corpo político e as leis positivas 

que o constituem traduzem a autoridade da qual brotam – sejam a lumen naturale ou os 

mandamentos divinos -, conferindo-lhe um carácter real como medida do certo e do 

errado que orienta o comportamento dos indivíduos. As leis positivas estabelecem 

limites à acção humana, distinguindo entre a particularidade do acto e a generalidade da 

lei, mas não dependem da ultrapassagem ou transgressão desses limites para serem 

efectivas e terem realidade.  

. 

 Já no caso do governo totalitário, o corpo político assume um carácter real no 

terror, o qual toma o lugar das leis positivas, transformando-se na essência do governo 

totalitário. O terror realiza as leis de movimento tornando possível que história e 

natureza se desenvolvam através do género humano, confiscando a liberdade de 

                                                                                                                                                     
conflito ou dialéctica entre forças produtivas e relações de propriedade que serve de modelo explicativo 
do indivíduo e da consciência que este tem de si mesmo, e não o juízo que o indivíduo faz de si próprio. 
Só esse conflito pode dar origem, de acordo com esta teoria, a novas condições materiais de existência e a 
novas relações de propriedade e, com elas, a novas determinações do ser do humano.  
514 Há, nesta ideia de “nocivo”, o sentido de remoção do caminho do desenvolvimento de tudo aquilo que 
lhe seja prejudicial. Se atendermos à etimologia da palavra “prejuízo”, do latim praejudicare, e à sua 
dimensão pré-judicativa, não será complicado estabelecer a relação de uma tal remoção com a ideia de 
identificação da essência e da existência do humano, bem como com o processo de aniquilação de todo o 
dado ou de qualquer pressuposto que acompanha, para Arendt, a noção heideggeriana de ser-para-a-morte 
como princípio de individuação.      
515 «[…] everything that is harmful and unfit to live […].» Arendt, Hannah, OT, p. 464. 
516 Uma vez mais, referimos o leitor à secção acerca da crítica de Arendt a Heidegger.   
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movimento dos seres humanos – a sua capacidade para serem um começo e de operarem 

um distinção entre o seu próprio ser e a ordem de coexistência em que entram pelo facto 

de terem nascido – por intermédio da sua estabilização enquanto meios para um fim que 

lhes é essencialmente estranho. O terror liberta, assim, as forças da natureza e da 

história – do ser compreendido na historicidade do seu desenvolvimento ou 

manifestação – num movimento de remoção e dissolução de qualquer vínculo 

perdurante entre seres humanos517

 Isto significa que a própria lei só é eficaz e tem realidade como transgressão, como 

crime e, consequentemente, como desvinculação com respeito a qualquer ordem de 

coexistência. E aqui reside a criminalidade dos regimes totalitários, os quais conservam 

o carácter formal da lei, preservando a obediência que dele emana, mas invertem a sua 

função de imposição de limites à acção – função expressa no mandamento “Não 

matarás!” -, transformando-a num movimento de transgressão de quaisquer limites, de 

tal modo que a lei deixa de expressar um princípio de reunião e de conservação do dado 

para se tornar num princípio de aniquilação de todos os limites, expresso no 

mandamento “Matarás!”.  

, assim garantindo que não constituem uma morada 

permanente no mundo e se abandonam à lei da produção da sua destinação histórica, 

isto é, ao nada antecipado da morte. 

 Assim, a lei, concebida à imagem de um movimento de desenvolvimento cuja 

existência própria se confirma num processo de produção/consumo de manifestações, 

acaba por engendrar os seus próprios inimigos em ordem a intensificar a paradoxal 

permanência do seu devir 518

                                                   
517 Nunca instituindo, assim, um novo consensus iuris em substituição do anteriormente vigente. 

, transformando noções como culpa ou inocência em 

absurdidades: de um ponto de vista subjectivo, todos são inocentes; objectivamente, isto 

é, enquanto obstáculos ao desenvolvimento/desdobramento natural ou histórico do 

binómio desvelamento/velamento, todos são culpados, na medida em que todos são 

518 As semelhanças deste processo com os processos típicos da sociedade de consumo – e do capitalismo 
que a sustenta – não são casuais. Acreditamos mesmo que, quando Arendt falava da sociedade de 
consumo, tinha em mente aquela forma mais autêntica de totalitarismo e de dominação total cujos 
contornos são mais autênticos, embora menos cruéis (veja-se referência algumas páginas acima). 
Evidentemente que, a acompanhar esta leitura, não pode esquecer-se que a sociedade de consumo é uma 
sociedade que tem lugar num mundo pós-totalitário, pelo que são impostos limites ao seu propósito de 
dominação do mundo, traduzido no seu movimento de produção/consumo. No entanto, não deixa de ser 
uma sociedade na qual estão presentes elementos totalitários e que, por essa razão, está sempre em risco 
de se tornar numa sociedade totalitária, uma ameaça de que parecemos esquecer-nos com demasiada 
frequência, entregues que estamos à crença na imutabilidade de certas instituições e leis, negligenciando 
os perigos da sua degenerescência, o carácter de acontecimento do seu fundamento e, consequentemente, 
a sua contingência radical.      
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potencialmente capazes de agir e começar de novo, assim resistindo ao e mesmo 

interrompendo o fluxo unidireccional da lei de desenvolvimento, conferindo-lhe uma 

nova direcção. O terror, essa lei dinâmica de remoção e de dissolução de obstáculos em 

vista da sua própria subsistência, executa juízos ou sentenças de morte de inocentes, 

pois 

 
[…] os assassinados […] nada fizeram contra o sistema, e os assassinos […] não 

assassinam realmente, mas executam uma sentença de morte pronunciada por um qualquer 

tribunal mais elevado. Os governantes […] não reclamam ser justos ou sábios, mas apenas 

executam leis históricas ou naturais; eles não aplicam leis, mas executam um movimento 

em conformidade com a sua lei inerente. O terror é legalidade, se a lei for a lei de 

movimento de uma qualquer força sobre-humana, a Natureza ou a História.519

 

 

 O terror que atinge cada um no seu âmago corresponde ao cumprimento ou 

execução 520

 Segundo Arendt, esta força sobre-humana tem o seu próprio começo e o seu próprio 

fim. A única forma de resistir a esta força é «o novo começo e o fim individual que a 

vida de cada homem efectivamente é»

 da lei de movimento cuja finalidade é a produção do género humano, 

eliminando os indivíduos por mor da espécie, e não a instituição de um inter-est, o solo 

ou ordem de coexistência que vincula os seres humanos uns aos outros, reunindo-os e 

separando-os enquanto singularidades. 

521

                                                   
519 «[…] the murdered […] did nothing against the system, and the murderers […] do not really murder 
but execute a death sentence pronounced by some higher tribunal. The rulers […] do not claim to be just 
or wise, but only to execute historical or natural laws; they do not apply laws, but execute a movement in 
accordance with its inherent law. Terror is lawfulness, if law is the law of the movement of some 
suprahuman force, Nature or History.», Arendt, Hannah, OT, p. 465. 

. E para que esse começo possa vir ao ser, a 

positividade da lei constitucional – o dar-se da lei como síntese vinculativa no acto, 

sendo constitutiva e constituinte do mesmo – desempenha uma função crítica, em 

sentido literal: cada acto geracional, de nascimento ou de vinda à existência é um acto 

de libertação – de distinção ou transcendência – com respeito a tudo o que lhe pré-

existe, tudo o que é passado, ameaçando, por essa razão, o carácter comunal do ser, a 

520 Exsecutio significa performance, levar a cabo, mas num sentido particular. Secutio significa “esforço 
em direcção a”, “perseguir”; Ex tem o sentido lato de “proveniência”, no sentido de “a partir do interior 
de uma coisa”, assumindo ainda o sentido temporal de “imediatamente após”. Assim compreendido, o 
terror corresponde ao esforço de produção de uma origem ou fundamento que lhe é imanente, uma origem 
que se realiza não no esforço propriamente dito, mas no exacto e fugaz momento em que este termina e 
apenas nele.       
521 «[…] the new beginning and the individual end which the life of each man actually is.», Arendt, 
Hannah, OT, p. 465. 
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sua “universalidade”; no entanto, apenas a experiência do condicionamento ou 

limitação, que não é mais do que a experiência da lei, garante a pré-existência – o 

passado – do mundo e assegura o carácter real da continuidade que transcende a duração 

vital de cada geração, isto é, de cada acto individual.  

 Um ser humano não se constitui num único acto e por um único e mesmo acto, mas 

como pluralidade de actos possíveis, tornando-se presente em cada um deles, enquanto 

singularidade, em virtude da dependência com respeito à presença, mesmo que 

potencial, de um espaço de coexistência que serve de garante da sua continuidade e 

permanência entre actos. Por essa razão, os limites ou condições são também «canais de 

comunicação entre homens» 522

 Ao descrever o terror total como aquilo que 

, modos de reunir actos de engendramento numa 

participação mútua, e a sua existência assegura a liberdade de movimento, isto é, de 

vinda à existência, de cada um, já que a experiência dessa liberdade se concretiza como 

transcendência, como distinção com respeito à sua condição sem, todavia, implicar a 

sua aniquilação, mas antes um poder de vinculação constitutivo e constituinte.  

 
substitui os limites e os canais de comunicação entre homens individuais por uma faixa de 

ferro que os junta de modo tão apertado que é como se a sua pluralidade desaparecesse num 

Homem único de proporções gigantescas523

             
   

Arendt chama justamente a atenção para a destruição do espaço aberto pela distinção e, 

com ele, a destruição dos seres humanos, mesmo que por mor de uma destinação, o Ser 

Humano. Não estranha, assim, que Arendt afirme que o «[governo totalitário] destrói o 

pré-requisito essencial de toda a liberdade, que é simplesmente a capacidade de 

movimento que não pode existir sem espaço»524

   

.  

 

                                                   
522 «[…] channels of communication between men […].», Arendt, Hannah, OT, p. 465. 
523 «It substitutes for the boundaries and channels of communication between individual men a band of 
iron which holds the so tightly together that it is a though their plurality had disappeared into One Man of 
gigantic dimensions.», Arendt, Hannah, OT, pp. 465-466. 
524 «[Totalitarian government] destroys the one essential prerequisite of all freedom which is simply the 
capacity of motion which cannot exist without space.», Arendt, Hannah, OT, p. 466. 
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2.4. IDEOLOGIA, DOMINAÇÃO DESMATERIALIZANTE E A VITÓRIA DO 

PENSAMENTO ÚNICO  

 Num capítulo precedente mencionámos a distinção proposta por Montesquieu entre 

a essência de um governo e o seu princípio de movimento:  

1. A essência de um governo é a estrutura mais ou menos permanente de legalidade 

que traça as condições de possibilidade da existência, determinando, por via negativa, 

os limites da liberdade de movimento ou de vinda à existência; 

2. O princípio de movimento, por seu lado, consiste numa direccionalidade ou 

“intencionalidade” que reenvia a si mesma, um começo que não cessa de começar e de 

dirigir aquilo de que é começo, a saber, o ser do humano ou existência.     

Uma vez que a essência do governo sempre teve em vista a permanência, o 

princípio de movimento “inspira” quer o governo, quer os cidadãos, convertendo-se na 

medida da distinção que acompanha toda a acção.  

Ora, num governo totalitário perfeito não há necessidade de um princípio de 

movimento distinto da sua essência, uma vez que dispensa qualquer tipo de acção 

humana, bem como as convicções e qualquer outro tipo de “intencionalidade” que se 

distinga da “intencionalidade” própria da execução das leis da natureza e/ou da história 

no terror totalitário. Para que tal possa ocorrer, o mando totalitário precisa de guiar o 

comportamento dos indivíduos de tal forma que sejam capazes de desempenhar com 

igual competência a função de carrasco como a função de vítima.  

Quando abordámos o caso Eichmann e a questão do mal, chamámos a atenção para 

o facto de as atrocidades não terem sido todas cometidas por nazis convictos, sendo 

suficiente que uma pessoa se “coordenasse”, isto é, se entregasse ao regime com o 

objectivo de assegurar a sua posição ou emprego/função.  

De facto, a mentalidade burguesa, com a sua “má-consciência”/culpa e a noção de 

obediência a um dever, neste caso depurado de conteúdo material, constituiu a base a 

partir da qual Himmler organizou o terror, partindo do pressuposto de que as pessoas, 

na sua maioria, são antes tudo o mais funcionários e bons homens de família – no 

sentido daquilo que lhes é próximo, familiar 525

                                                   
525 Verter o sentido para a língua portuguesa apresenta algumas dificuldades. Esta familiaridade é o 
equivalente a conhecer alguém, a conhecer um amigo ou uma certa região. Como referimos num outro 
momento da nossa reflexão, os alemães chamam kennen a esta forma de “conhecimento”, transformando 

 -, genuinamente concentrados e 

ocupados com o bem-estar da sua família, preocupados com a sua segurança.  
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Esta proeminência da segurança como critério do comportamento cedo revelou que, 

quando a existência da sua família estava ameaçada, esse tipo de homem estava disposto 

a sacrificar tudo e a cometer as maiores atrocidades, desde que não fosse por isso 

responsabilizado nem punido, desde que a organização burocrática dos seus actos 

resultasse numa consciência tranquila. Segundo Arendt, «aquilo a que chamámos 

“burguês” é o homem de massas moderno, não nos seus momentos exaltados de 

excitação colectiva, mas na segurança (hoje deveria dizer-se a insegurança) do seu 

próprio domínio privado»526

Ora, a segurança ou certeza de si mesmo de que o homem de massas necessita para 

se assegurar de que se comporta – como carrasco ou como vítima – de tal forma a não 

comprometer o seu destino privado, na sua dependência com respeito à lei de 

movimento que rege o funcionamento do terror, brota da dimensão doutrinária ou da 

pretensão de cientificidade constitutiva do terror

.  

527

Reconhecendo o facto de o ser humano poder agir em desconformidade com o juízo 

que faz das coisas – residindo aí a sua liberdade com respeito à formalidade da lei -, 

uma tal pretensão de cientificidade por parte do terror totalitário pretende destruir a 

capacidade para formar convicções.  

.  

Em suma, pretende aniquilar a materialidade do conteúdo de todo o dever, 

preservando-lhe apenas uma forma vazia, uma forma que carrega a suposta auto-

evidenciação do conhecimento moral e, consequentemente, serve de primeira e única 

premissa aplicável a qualquer tipo de comportamento. 

Arendt chama “ideologia” a esta preparação dos seres humanos para a execução das 

ordens do terror, “ismos” com uma logicidade própria resultante de uma «confiança 

inane no valor de salvação da devoção teimosa sem qualquer consideração por factores 

específicos, variáveis […]»528

                                                                                                                                                     
toda a forma de conhecimento propriamente científico num re-conhecimento ou erkennen. Na língua 
inglesa, o equivalente a esta familiaridade é “to be acquainted with something/someone”.   

.  

526 «What we have called the “bourgeois” is the modern man of the masses, not in his exalted moments of 
collective excitement, but in the security (today one should say the insecurity) of his own private 
domain.», Arendt, Hannah, «Organized Guilt and Universal Responsibility», EU, p. 130. 
527 Esta dimensão pseudo-científica e pseudo-filosófica da ideologia é um dos aspectos mais importantes 
para Arendt, pois é ela que permite à ideologia aspirar a ser um método de conhecimento do mundo. 
Segundo Wayne Allen, esta reivindicação conhecimento é o elemento que atrai aqueles que não pensam, 
uma vez que torna o pensar desnecessário (veja-se Allen, Wayne, «Hannah Arendt and the Ideological 
Structure of Totalitarianism», p. 123).  
528 «[…] their simple-minded trust in the salvation value of stubborn devotion without regard for specific, 
varying factors […].», Arendt, Hannah, OT, p. 458. 
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As ideologias retiram o seu carácter de cientificidade do facto de combinarem uma 

abordagem científica – retomando a ideia de que conhecer cientificamente é re-conhecer 

– com resultados de relevância filosófica. Separando os componentes da palavra, Arendt 

observa que a “ideia” – concebida como o esboço que se antecipa, orienta e sobrevive 

ao processo de produção de algo – pode constituir-se na materialidade de uma ciência, o 

núcleo de auto-evidenciação acerca do qual têm lugar elocuções científicas ou logoi529

No caso das ideologias, todavia, esse núcleo de auto-evidenciação nunca é 

constituído no seu conteúdo material, e as elocuções nunca formam um conjunto de 

manifestações científicas da ideia.  

.  

O conteúdo material das ideologias é o devir próprio da temporalidade discursiva, à 

qual é aplicada a ideia enquanto auto-evidenciação. O núcleo de evidência ou a “ideia” 

das ideologias é, pois, a própria discursividade despida de qualquer outro conteúdo.  

Consequentemente, dessa aplicação da ideia nunca resulta um corpo de diferentes 

afirmações expressando uma síntese entre o que é dito e aquilo sobre o qual se diz – 

aquilo que é, dado o seu carácter permanente -, mas antes o desvelamento de um 

processo de incessante nadificação cujo núcleo de auto-evidenciação se dá a conhecer 

num distanciamento ou velamento do processo ele mesmo com respeito às suas 

manifestações, que assim se cristalizam como produtos de um artífice que se retira com 

respeito aos resultados da sua obra530

 O interesse das ideologias não é, diz-nos Arendt, «o milagre de ser»

. 
531 , essa 

«improbabilidade infinita» 532

 

 em que consiste a inserção de um novo começo 

inexplicado e inexplicável nos e pelos processos históricos de geração e corrupção. 

Segundo Arendt, as ideologias tendem a 

[…] explicar não aquilo que é, mas aquilo que devém […]. Elas estão, em todos os casos, 

ocupadas apenas com o elemento de movimento, isto é, com a história no sentido 

costumeiro da palavra. As ideologias estão sempre orientadas na direcção da história, 

mesmo quando, como no caso do racismo, elas aparentemente procedem da premissa da 

natureza; aqui, a natureza serve meramente para explicar matérias históricas e reduzi-las a 

matérias de natureza. A reivindicação de explicação total promete explicar todas as 

                                                   
529  À imagem das fundações contingentes de Butler e o seu núcleo inquestionado. Veja-se secção 
dedicada ao antifundacionalismo na Parte II. 
530 Sacrificando os seres humanos em nome de um qualquer processo de desvelamento/desvelamento que, 
na verdade, se estende até ao infinito.  
531 «[...] the miracle of being.», Arendt, Hannah, OT, p. 469. 
532 „[...] »unendliche Unwahrscheinlichkeit«.“, Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 32. 
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ocorrências históricas, a explicação total do passado, o conhecimento total do presente, e a 

predição fiável do futuro. 533

 
       

A “ideia” das ideologias é, assim, um dispositivo de explicação – desdobramento, 

com a sua dinâmica de desvelamento/velamento – no qual o devir temporal, a passagem 

do tempo, se tornou em si e para si mesmo no referencial último de todo o movimento, 

inclusivamente dos movimentos dos indivíduos humanos, assim aniquilando a liberdade 

que lhes é própria.  

Para Arendt, «aquilo que torna a “ideia” apta para este novo papel é a sua própria 

“lógica”, a qual é um movimento que é a consequência da “ideia” ela mesma e não 

precisa de qualquer factor externo para a pôr em marcha» 534

 

. Resumindo, é a 

identificação da ideia, bem como o seu carácter tradicional de permanência, com a 

discursividade e a temporalidade que lhe é própria que permite conceber todo o 

acontecimento – e a sua fenomenalidade – como a logicidade ou o processo de 

manifestação de uma ideia, independentemente da sua materialidade, e não, à maneira 

de Arendt, como uma singularidade cujo conteúdo manifesta uma co-dependência entre 

o acto de engendramento ou aparecimento e o contexto referencial em que este vem 

inserir-se. De acordo com esta logicidade, 

[…] o pensar ideológico torna-se independente de toda a experiência, da qual não pode 

aprender nada de novo, mesmo que seja uma questão de algo que acabou de acontecer. 

Logo, o pensar ideológico emancipa-se da realidade que percebemos com os nossos cinco 

sentidos, e insiste numa realidade “mais verdadeira”, velada por detrás de todas as coisas 

perceptíveis, dominando-as a partir deste lugar de velamento e requerendo um sexto sentido 

que nos capacite a tornarmo-nos cientes dele. Este sexto sentido é fornecido precisamente 

pela ideologia […].535

                                                   
533 «[…] have the tendency to explain not what is, but what becomes […].They are in all cases concerned 
solely with the element of motion, that is, with history in the customary sense of the word. Ideologies are 
always oriented toward history, even when, as in the case of racism, they seemingly proceed from the 
premise of nature; here, nature serves merely to explain historical matters and reduce them to matters of 
nature. The claim to total explanation promises to explain all historical happenings, the total explanation 
of the past, the total knowledge of the present, and the reliable prediction of the future.», Arendt, Hannah, 
OT, p. 470. 

       

534 «What fits the ‘idea’ into this new role is its own ‘logic’, that is a movement which is the consequence 
of the ‘idea’ itself and needs no outside factor to set it into motion.», Arendt, Hannah, OT, p. 469. 
535 «[…] ideological thinking becomes independent of all experience from which it cannot learn anything 
new even if it is a question of something that as just come to pass. Hence ideological thinking becomes 
emancipated from the reality that we perceive with our five senses, and insists on a ‘truer’ reality 
concealed behind all perceptible things, dominating them from this place of concealment and requiring a 
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A dimensão própria desta lógica da ideia é a dimensão do pensamento único, na 

qual o único movimento possível é o que corresponde ao processo de dedução a partir 

de premissas, traduzido na transformação da exigência de não-contradição – isto é, da 

falsidade que resulta da conjunção de A e não-A – presente na limitação meramente 

negativa do discurso num processo de produção – e, portanto, de abstracção com 

respeito ao produto que dele resulta – que é sempre tautológico, sejam quais forem as 

condições em que tem lugar 536

O pressuposto básico das ideologias é que uma ideia – concebida como processo 

tautológico de auto-evidenciação que ordena os factos com uma homogeneidade e uma 

uniformidade materialmente inexistentes – é suficiente para explicar tudo, o que é o 

mesmo que dizer que o seu processo de desvelamento/velamento é capaz de servir de 

razão a todas as coisas.  

.  

Uma vez que este pensamento único não tem qualquer interesse no conteúdo 

material da ideia, mas apenas no processo lógico inerente à verificação da premissa ou 

hipótese em que esta se constitui, nunca estamos diante de diversos pensamentos 

“únicos”, mas de um único processo de pensamento, independente das vivências 

particulares.  

Aquilo que serve de referencial aos governantes totalitários e, como tal, aquilo que 

antecipa a realização e serve de medida à conduta totalitária, é o próprio processo que 

pode desenvolver-se a partir da ideia e, consequentemente, a ideia – que conferiria 

alguma realidade ao processo – é absolutamente irrelevante.  

Está na natureza ou na essência mesma da política ideologicamente orientada que a 

logicidade inerente ao processo de execução da “ideia” – único elemento de estabilidade 

no movimento totalitário – consuma todo e qualquer conteúdo real da ideologia. E é este 

despojamento de qualquer conteúdo sensível ou real, levado a cabo pela 

“intencionalidade” ideológica, que prepara os seres humanos para serem quer vítimas, 

                                                                                                                                                     
sixth sense that enables us to become aware of it. The sixth sense is provided by precisely the ideology 
[…].», Arendt, Hannah, OT, pp. 470-471. 
536 Uma logicidade que nos é bastante familiar, se atendermos quer aos processos argumentativos de 
supostos especialistas-comentadores que enchem os média com as suas opiniões a respeito de tudo e de 
nada – principalmente aqueles que recorrem a uma suposta tecnicidade constitutiva dos temas 
comentados para suportar os seus argumentos e assim pôr de lado qualquer tipo de resistência. 
Actualmente, estes processos argumentativos têm como premissa repetidamente declarada os mercados 
financeiros, cujo funcionamento parece fundar e justificar tudo e o seu contrário, sem que ninguém se 
mostre capaz quer de explicar esse funcionamento, quer de interromper os seus processos imanentes com 
recurso à inserção de um novo começo, isto é, através da acção politicamente concertada.     
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quer carrascos, uma vez que, se despidos de conteúdo próprio capaz e reduzidos ao seu 

lado meramente funcional, os actos são indiferentes entre si, votando igualmente à 

indiferença – à «monotonia morta da mesmidade, desdobrada no tempo» 537

 

 – todos 

aqueles que estejam sujeitos ao domínio da governação totalitária.  

 

2.5. UM ÊTHOS TOTALITÁRIO 

A antecipação totalitária fia-se na necessidade que nos compele, enquanto seres 

finitos, a ir em busca de uma origem ou fundamento próprio para o nosso ser. O começo 

ou arkhê que se constitui em pressuposto da logicidade inerente é a entrega da mente a 

uma processualidade sem fim, à qual o ser humano se sujeita – constituindo-se, por 

assim dizer, numa subjectividade, para usar a terminologia moderna conservando a ideia 

de sujeição ou submissão que esta implica – a partir de uma compulsão imanente ao seu 

próprio ser, uma compulsão contra a qual se sustém apenas a capacidade de começar de 

novo. Essa compulsão traduz-se, num governo totalitário, na entrega dessa necessidade 

– no sentido kantiano de Bedürfnis – de fundamento à segurança de um processo 

tautológico e ilimitado de produção de certeza, independentemente do conteúdo dos 

actos. Consequentemente: 

 
O perigo de trocar a insegurança necessária do pensamento filosófico pela explicação total 

de uma ideologia e da sua Weltansschauung não é tanto o risco de cair por alguma assunção 

usualmente ordinária e acrítica como o de trocar a liberdade inerente à capacidade de 

pensar do homem pelo colete-de-forças da lógica com o qual o homem pode forçar-se a si 

mesmo quase tão violentamente como é forçado por algum pode exterior.538

 
   

Quando se trata de determinar o carácter ou quem alguém é, estamos sempre diante 

de uma revolução que vai do pensamento à acção e da acção ao pensamento (do logos 

ou discursividade sem mais – apropriada como lexis ou elocução actualizada e 

diferenciada na praxis – e da praxis ao logos): 

                                                   
537 «[…] the dead monotony of sameness, unfolded in time […].», «Understanding and Politics (The 
Difficulties of Understanding)», EU, p. 320. 
538 «The danger in exchanging the necessary insecurity of philosophical thought for the total explanation 
of an ideology and its Weltanschauung, is not even so much the risk of falling for some usually vulgar, 
always uncritical assumption as of exchanging the freedom inherent in man’s capacity to think for the 
strait jacket of logic with which man can force himself almost as violently as he is forced by some outside 
power.», Arendt, Hannah, OT, p. 470. 
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1. Se é verdade que só a acção pode submeter o sujeito ao teste da realidade, 

tornando possível que este ponha à prova a sua capacidade de subsistir ou de resistir às 

questões e reivindicações do real; 

2. Não é menos verdade que só um retorno à incerteza do pensar e do reflectir 

sobre essa mesma realidade pode impedir a acção de se transformar num activismo 

infundado cujo único referencial é o acto pelo acto mesmo, perdendo o traço distintivo 

da acção que lhe é trazido pelo conteúdo que torna manifesto e que é o seu, passando a 

ser um mero processo de velamento/desvelamento.                      

Limitado ao primeiro caso, a saber, o de uma absoluta conformidade à norma 

estabelecida e socialmente aceite, o carácter – a presença humana na realidade – reduz 

toda a estória individual e, com ela, todo o indivíduo a uma função social de validação 

da norma processual previamente estabelecida – qualquer que ela seja – que não 

descobre espaço para o surgimento do diferente, do novo. Em suma, não há lugar para 

individualidades. 

Concomitantemente, se a discursividade for despojada de um começo ou origem 

que sirva de referencial de mediação conferidor de permanência, como acontece no 

segundo caso, o carácter nem sequer tem espaço para existir, pois a acção e a sua 

capacidade de revelar o novo são reduzidas a uma necessidade interna ao próprio acto, 

uma insatisfação ou negatividade inerente ao acto ele mesmo que faz com que este se 

revele incapaz de estabelecer outra medida de reiteração de si mesmo que não a sua 

capacidade de ab-rogação com respeito a qualquer norma. Qualquer indivíduo adquire, 

assim, uma dimensão meramente negativa, destrutiva de toda a relação, inclusive de 

qualquer relação consigo mesmo, pois revela-se incapaz de assumir qualquer conteúdo 

ou materialidade como seu539

Por essa razão, a submissão de cada um à logicidade interna da compulsão significa 

a capitulação e o abandono da sua própria liberdade, compreendida como uma 

capacidade de começar que se torna real como espaço de movimento entre seres 

humanos, um inter-est.  

.  

O sujeito ideal do governo totalitário não é, pois, aquele que age por força das suas 

convicções – como o nazi convicto -, mas aquele que se revela incapaz de distinguir 

                                                   
539 Vejam-se as páginas acima sobre o caso Eichmann, no qual Arendt descobriu um comportamento 
similar, o qual está na base da noção arendtiana de banalidade do mal. 
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entre facto e ficção – entre o real e o irreal -, uma distinção que tem como contraparte, 

ao nível do pensamento, a perda de capacidade de distinguir entre verdade e falsidade. 

A absoluta exigência de conformidade à necessidade da norma – que não descobre 

espaço para o poder de começar de novo surgido no espaço entre seres humanos e da 

sua acção concertada – isola os seres humanos; mas preserva a sua esfera privada, isto é, 

a consciência de estar privado de um ser próprio, a experiência da cisão com respeito a 

uma ordem do mundo e da impotência de a mudar, uma experiência traduzida na falta 

de liberdade das tiranias. 

No caso do totalitarismo,  

 
[…] a faixa de ferro do terror total não deixa qualquer espaço para tal vida privada e […] a 

coerção-de-si-mesmo da lógica totalitária destrói a capacidade do homem para a 

experiência e o pensamento de forma tão certa como a sua capacidade para a acção. 540

 
   

Quer isto dizer que, no isolamento, o ser humano se comporta à imagem do 

produtor – daquilo a que Arendt chama homo faber541 -, retirando-se temporariamente 

do mundo, incapaz de se decidir acerca da sua própria existência. Segundo Arendt, «o 

isolamento é aquele impasse para o qual os homens são conduzidos quando a esfera 

política das suas vidas, onde eles agem em conjunto na demanda por um cuidado 

comum, é destruída»542

No entanto, a dominação totalitária não se satisfaz com este isolamento, destruindo 

também a vida privada, destruindo a própria experiência de estar privado de um ser 

próprio e, como tal, a experiência de uma liberdade, mesmo que negativa. A dominação 

. No isolamento, o ser humano está ainda em contacto com uma 

ordem de coexistência, embora apenas na sua qualidade de produto da actividade 

humana, como um dado e não enquanto espaço de acção concertada passível de livre 

transformação.  

                                                   
540 «[…] the iron band of total terror leaves no space for such private life and […] the self-coercion of 
totalitarian logic destroys man’s capacity for experience and thought just as certainly as his capacity for 
action.», Arendt, Hannah, OT, p. 474. 
541 A modalidade de ser do humano que fabrica a infinita variedade das coisas que constituem o artifício 
humano, fornecendo à finitude humana uma medida de permanência e de durabilidade. A síntese do 
artifício humano constitui o mundo cuja realidade é sentida e recebida pelo ser de cada humano como 
uma força condicionante. As coisas do mundo são condições da existência humana, a qual seria 
impossível sem esses mesmos condicionamentos, e o mundo enquanto ordem de coexistência não seria 
mais do que um amontoado de itens sem relação e sem referencial se não fosse a sua função de 
condicionante da existência humana. Veja-se Arendt, Hannah, THC, pp. 136 e seguintes.  
542 «Isolation is that impasse into which men are driven when the political sphere of their lives, where 
they act together in the pursuit of a common concern, is destroyed.», Arendt, Hannah, OT, p. 474. 
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totalitária está baseada na experiência da derrelicção, naquilo a que Arendt chama 

«solidão (loneliness), na experiência de não pertencer ao mundo de todo, a qual está 

entre as experiências mais radicais e desesperadas do homem»543

Se remontarmos às páginas que dedicámos à crítica de Arendt ao projecto 

heideggeriano de uma ontologia fundamental, recordamo-nos da descrição da existência 

ou Dasein como ser-no-mundo, um ser disperso numa ordem de coisas na qual 

precisamente não pode estar em casa, isto é, descobrir um ser próprio e aparecer por si e 

em si mesmo, uma vez que não é uma coisa, estritamente falando. A experiência 

mundana do Dasein é sempre uma experiência de um nada. Como resultado, o Dasein 

descobre-se sempre como desabrigado e alienado de si mesmo, sendo no mundo, mas 

não pertencendo ao mundo, não sendo do mundo. Dada a sua impotência para se retirar 

absolutamente do mundo para si mesmo, o Dasein é sempre um abandono de si mesmo, 

derrelicção ou queda no mundo. O Dasein é à-distância-de-si-mesmo e a única forma de 

resolver este impasse é dispor-se resolutamente à escuta do ser, isto é, desse apelo do 

nada, anulando qualquer positividade que pudesse brotar da experiência de privação de 

um ser próprio.  

, uma experiência a 

que nós preferimos chamar “abandono” ao invés de “solidão”.  

Este é o modo que Heidegger descobriu para resolver esse paradoxo existencial, 

transformando o humano numa auto-referencialidade vazia de conteúdo próprio, um 

ente que assume a sua falta de fundamento reconhecendo, no processo do seu próprio 

desenraizamento, o carácter supérfluo do seu ser com respeito à ordem de coexistência, 

traduzido num sentimento de não-pertença.  

A experiência do abandono é uma das experiências fundamentais da vida humana e 

é a experiência básica na vida em conjunto dos seres humanos que permeia um governo 

totalitário cuja essência é o terror e o princípio de movimento é a logicidade do 

pensamento ideológico. Mas o abandono não é a solitude544

                                                   
543 «[…] loneliness, on the experience of not belonging to the world at all, which is among the most 
radical and desperate experiences of man.», Arendt, Hannah, OT, p 475. 

, pois a solitude constitui-se 

num estado existencial cuja manifestação exige uma independência absoluta com 

respeito aos outros, ao passo que o abandono ou derrelicção consiste na descoberta de 

Si-mesmo como só enquanto rodeado por outros com os quais se está impossibilitado de 

544 Traduzimos por “abandono” e “solitude” as expressões “loneliness” e “solitude”, respectivamente. 
Dedicaremos uma parcela relevante da Parte que se segue à questão do dois-em-um, pelo que aqui 
deixaremos apenas este pequeno apontamento.  
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estabelecer qualquer relação e a cuja falta de acolhimento ou mesmo oposição se está 

sujeito. 

O ser-só experienciado na solitude corresponde a ser-em-conjunto-consigo-mesmo, 

num diálogo de si consigo a que Arendt chama o diálogo do dois-em-um e que não é 

outra coisa senão a própria dialogia do pensar 545

 

. Nesta dialogia ou debate consigo 

mesmo experienciado no estado existencial do ser-só, o contacto com os outros e com a 

ordem de coexistência em que estes fazem sentir a sua presença permanece, por 

intermédio da sua representação no Si-mesmo que é, juntamente com aquele que pensa, 

um dos protagonistas da actividade pensante. Para Arendt: 

O problema da solitude é que o dois-em-um precisa dos outros em ordem a tornar-se um 

novamente: um indivíduo imutável cuja identidade nunca possa ser confundida com a de 

qualquer outro. Para a confirmação da minha identidade, eu dependo inteiramente de outras 

pessoas; e é a grandiosa graça salvadora do companheirismo para com os homens solitários 

que faz deles um “todo” novamente, que os salva do diálogo do pensamento no qual cada 

um sempre permanece equívoco, restabelecendo a identidade que os faz falar com a voz 

única de uma pessoa impermutável. 546

 

   

Tal como o ser-só pode tornar-se derrelicção, assim também o ser humano 

derrelicto pode descobrir-se a si mesmo na experiência do mundo, começando o diálogo 

do pensamento. Por esta razão, e como indicámos acima quando nos referimos à 

revolução que vai da acção ao pensamento e do pensamento à acção, a perda de mundo 

– desenraizamento – e a perda de si mesmo – superfluidade ou falta de um ser com 

conteúdo próprio – são ocorrências coetâneas que têm lugar quando o pensamento 

ideológico e a sua logicidade imanente dominam o ser do humano. Uma vez que 

consomem todo o conteúdo ou toda a materialidade, a sua capacidade reveladora – a sua 

“verdade” – é nula, já que aquilo que revelam é nada, o mesmo nada que se transforma 

no núcleo de um êthos ou carácter totalitário e para o qual os seres humanos são 

preparados pela experiência limite da derrelicção.  

                                                   
545 Como a própria palavra indica, o carácter dual – e não dualista – inerente ao próprio discurso.  
546 «The problem of solitude is that this two-in-one needs the others in order to become one again: one 
unchangeable individual whose identity can never be mistaken for that of any other. For the confirmation 
of my identity I depend entirely upon other people; and it is the great saving grace of companionship for 
solitary men that it makes them ‘whole’ again, saves them from the dialogue of thought in which one 
remains always equivocal, restores the identity which makes them speak with the single voice of one 
unexchangeable person.», Arendt, Hannah, OT, p. 476. 
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Segundo Arendt, esta é uma experiência que «se tornou uma experiência quotidiana 

para as massas que cobrem crescentemente o nosso século» 547

A única forma de resistir à lógica impiedosa da organização das massas por um 

governo totalitário é a promessa trazida pela possibilidade de um novo começo, uma 

possibilidade que todo o fim contém em si mesmo – e a crise do nosso tempo é a crise 

de algo que chegou ao seu fim. Nas palavras de Arendt:  

. Esta experiência 

produziu a crise do nosso tempo e uma forma de governo nova cuja presença se 

anuncia, no presente, enquanto potencialidade e risco futuro.  

 
Começar, antes de se tornar num acontecimento histórico, é a capacidade suprema do 

homem; politicamente, é idêntico à liberdade do homem. Initium ut esset homo creatus est 

– “que um começo se faça, o homem foi criado”, disse Agostinho. Este começo é garantido 

por cada novo nascimento; é, de facto, cada homem. 548

 

   

           

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
547  «[…] has become an everyday experience of the overgrowing masses of our century.», Arendt, 
Hannah, OT, p. 478.  
548 «Beginning, before it becomes a historical event, is the supreme capacity of man; politically, it is 
identical with man’s freedom. Initium ut esset homo creatus est – ‘that a beginning be made man was 
created’ said Augustine. This beginning is guaranteed by each new birth; it is indeed every man.», 
Arendt, Hannah, OT, p. 479. 



284 
 

 

  



285 
 

 

PARTE IV 
 

 

 

 

ELEMENTOS PARA A 

CONSTITUIÇÃO DE UM ÊTHOS NO 

MUNDO MODERNO 
 

 

 

 

 

 

  



286 
 

 

  



287 
 

1 

ACÇÃO E PENSAMENTO: 

UMA PERSPECTIVA DE INSPIRAÇÃO ARENDTIANA 

SOBRE A ESSENCIAÇÃO 

 
«Hast thou ever raised thy mind to the consideration of 

existence, in and by itself, as the mere act of existing? Hast 

thou ever said to thy self thoughtfully, it is! heedless in that 

moment, whether it were a man before thee, or a flower, or a 

grain of sand? Without reference, in short, to this or that 

particular mode or form of existence? If thou hast indeed 

attained to this, thou wilt have felt the presence of a mystery, 

which must have fixed thy spirit in awe and wonder. The very 

words, There is nothing! or, There was a time, when there was 

nothing! are self-contradictory. There is that within us which 

repels the proposition with as full and instantaneous light, as if 

it bore evidence against the fact in the right of its own eternity. 

Not to be, then, is impossible: to be, incomprehensible. If thou 

hast mastered this intuition of absolute existence, thou wilt 

have learnt likewise, that it was this, and no other, which in 

earlier ages seized the nobler minds, the elect among men, with 

a sort of sacred horror. This it was which first caused them to 

feel within themselves a something ineffably greater than their 

own individual nature.» 

Samuel Taylor Coleridge549

 
 

                                                   
549 «Alguma vez acordastes a vossa mente para a consideração da existência, em si e por si mesma, como 
o mero acto de existir? Alguma vez dissestes a vós mesmo pensativamente, Isso é! Desatento nesse 
momento, a se era um homem ante vós, ou uma flor, ou um grão de areia, – em suma, sem referência a 
este ou aquele modo ou forma particular de existência? Se efectivamente alcançastes isto, tereis sentido a 
presença de um mistério, que deve ter fixado o vosso espírito em espanto e admiração. As próprias 
palavras – Não há nada! ou,  – houve um tempo em que nada havia! são em si mesmo contraditórias. Há 
isso que no interior de nós repele a proposição com uma luz plena e instantânea, como se carregasse a 
evidência contra o facto no direito da sua própria eternidade. Não ser, então, é impossível: ser, 
incompreensível. Se haveis dominado esta intuição de existência absoluta, haveis similarmente aprendido 
que foi isto, e não outra coisa, que em eras anteriores captou as mentes nobres, os eleitos entre os homens, 
com uma espécie de horror sagrado. Foi isto que primeiro fez com que sentissem no interior de si mesmos 
um algo inefavelmente maior do que a sua própria natureza individual.», Citado em Arendt, Hannah, 
«Thinking», LoM, pp. 144-145.  
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1.1. ENTRE O PASSADO E O FUTURO: ORIGEM E ESSENCIAÇÃO A PARTIR DE UMA 

PARÁBOLA KAFKIANA 

No quadro das suas reflexões acerca de Eichmann e da banalidade do mal, Arendt 

coloca duas questões complementares: 

1. Será o mal possível – seja por comissão ou por omissão – na ausência de 

qualquer intenção fundadora? 

2. Pode a actividade de pensar, tomada como um exame e uma reflexão sobre 

acontecimentos independentemente de resultados, converter-se na condição de 

possibilidade da resistência do ser humano ao mal?  

Tratámos da resposta à primeira questão quando ensaiámos uma abordagem crítica 

à questão do mal de uma perspectiva que articulava as dimensões ético-política e 

ôntico-ontológica, tendo o caso Eichmann como referencial. O resultado dessa análise 

foi uma clarificação do “Sim” que Arendt apresenta como resposta à questão, 

nomeadamente por intermédio de uma compreensão da transformação da noção de 

radicalidade do mal numa banalidade indicativa não só de uma mutação no significado 

da dinâmica de diferenciação e de cisão com respeito ao todo que desde sempre esteve 

associada ao acto malévolo, mas também da própria aniquilação dessa capacidade 

diferenciadora, assumindo agora a feição de um processo de plena identificação com a 

norma vigente e, concomitantemente, a perda de qualquer realidade individual.  

Cabe-nos agora determinar e compreender os contornos da resposta de Arendt à 

segunda questão, tema a que dedicaremos os capítulos que se seguem.  

No seu livro sobre a relação entre as teses arendtianas e heideggerianas, Taminiaux 

afirma que uma coisa é Arendt rejeitar a obra de Heidegger, outra coisa muito distinta é 

apresentar uma proposta alternativa. Segundo Taminiaux: 

 
[…] uma coisa é negar que a antecipação da morte própria seja o único princípio de 

individuação; outra coisa é mostrar que factores muito diferentes determinam a 

individuação. Uma coisa é pretender que a resolução heideggeriana não é senão uma paixão 

arrogante e contraditória; outra coisa é demonstrar que o Si-mesmo não pode ser sem 

relações públicas. Uma coisa é substituir a noção heideggeriana de mundo autêntico pela 

noção de um mundo comum concebido como habitat; outra coisa é determinar como um 

mundo humano se constitui como habitat comum.550

                                                   
550  «C’est une chose, en effet, de nier que l’anticipation de la mort propre soit le seul principe 
d’individuation ; s’en est une autre de montrer que ce sont des facteurs très différents qui determinent 
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 Trata-se aqui de exigir a Arendt que as suas posições contenham uma dimensão 

positiva que transcenda a via negativa da análise crítica. Assim, este processo 

desempenhará a função de buscar um conteúdo nas teses arendtianas que possa 

preencher o espaço deixado aberto pela crítica arendtiana, um conteúdo sempre 

ensaístico na sua essência em virtude do carácter contingente e, consequentemente, 

incerto do próprio espaço que pretende preencher. 

 Mas que espaço é esse e como se pode caracterizar o conteúdo que busca preenchê-

lo? 

 Como vimos anteriormente, o fim da tradição resultou na perda da realidade do 

mundo e, com ela, dos próprios seres humanos. A relação com o passado – ou, o que é o 

mesmo, com a essência – concebia os seres humanos individuais como produtos de uma 

essência que era, em si mesma e para si mesma, imutável e necessária – mesmo que essa 

essência fosse justamente a mutabilidade, como era o caso para o humano.  

 O fim dessa relação não significou a derrota desse modelo, mas sim o seu total 

cumprimento numa identidade entre o fim ou fundamento do ser do humano e o seu ser-

para-um-fim ou tentativa de determinação desse mesmo fundamento, isto é, entre a 

essência como fundamento do ser e o próprio existir 551, uma identidade compreendida 

como movimento de um nada que se faz ser aniquilando todo o dado. Arendt está a 

referir-se à perda dessa relação com uma essência dada que se antecipava à existência 

como seu propósito final – conferindo-lhe uma direccionalidade, um sentido e um 

referencial intencionais – quando, citando Tocqueville, diz: «“Desde que o passado 

cessou de projectar a sua luz sobre o futuro, a mente do homem vagueia na 

obscuridade”»552

 Para ilustrar o que aqui se joga, Arendt recorre a uma parábola de Kafka, 

procurando mostrar, a nosso ver, a estrutura interna da dinâmica de essenciação tal 

como pode ser pensada após o colapso da tradição de forma a engendrar um sentido 

para o ser do humano. A parábola diz o seguinte: 

.  

                                                                                                                                                     
celle-ci. C’est une chose de prétendre que la résolution heideggerienne nést que passion arrogant et 
contradictoire; c’en est une autre de démontrer que le Soi ne peut être sans relations publiques. C’est une 
chose de substituer la notion d’un monde commun conçu comme habitat au concept heideggerien du 
monde authentique ; c’en est une autre de déterminer comment se constitue un monde humain en tant 
qu’habitat commun.», Taminiaux, Jacques, La fille de Thrace et le penseur professionnelle – Arendt et 
Heidegger, p. 24.  
551 Uma ideia que explorámos na crítica de Arendt ao ser-para-a-morte de Heidegger. 
552 «[…] “Since the past has ceased to throw its light upon the future, the mind of man wanders in 
obscurity.”», Arendt, Hannah, «The Gap Between Past and Future», BPF, p. 6. 
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Ele tem dois antagonistas: o primeiro pressiona-o a partir de trás, a partir da origem. O 

segundo bloqueia a estrada adiante. Ele batalha com ambos. É certo que o primeiro o apoia 

no seu combate com o segundo, pois quer empurrá-lo para a frente, e do mesmo modo o 

segundo apoia-o no seu combate com o primeiro, uma vez que o impele para trás. Mas isto 

é assim apenas teoricamente. Pois não são apenas os dois antagonistas que ali estão, mas 

também ele mesmo, e quem conhece realmente as suas intenções? O seu sonho, contudo, é 

que um dia, num momento não-vigiado – e isto exigiria uma noite mais escura do que 

qualquer noite que alguma vez tenha sido -, ele saltará para fora da linha de combate e será 

promovido, por conta da sua experiência em combate, à posição de árbitro sobre os seus 

antagonistas no seu combate um com o outro. 553

   
    

 Segundo Arendt, Kafka leva aqui a cabo uma inversão da relação entre experiência 

e pensamento, da relação tradicionalmente estabelecida entre existência e essência. De 

facto, a concretude associada à experiência de uma realidade dada e a abstracção 

conferidora de ordem e repetibilidade usualmente associada aos processos da mente são 

transformadas, por Kafka, numa paisagem-pensamento, num horizonte que esboça a 

experiência no pensar conservando simultaneamente a repetibilidade ou a qualidade de 

medida deste último e a diversidade de elementos da vida “real”. Segundo Arendt, «o 

pensar era para ele [Kafka] a parte mais vital e mais viva da realidade» 554

 A descrição de Arendt vem em apoio da nossa leitura deste processo não só como 

um processo de relação com o passado ou origem, mas como um processo de 

essenciação que confere uma medida de realidade ao ser do humano. O contexto é de 

um campo de batalha entre as forças do passado e do futuro, entre as quais se encontra o 

homem a quem Kafka chama “Ele”, sublinhando o carácter paradoxal de uma presença 

que se faz sentir na terceira pessoa, como uma ausência meramente aludida em todos as 

, e 

consequentemente o esboço de uma existência despida de qualidades que descobre o seu 

fundamento no pensar antecipa-se na existência concreta, constituindo-se em medida 

também ela existencial da realidade de tudo aquilo que existe. 

                                                   
553 « He has two antagonists: the first presses him from behind, from the origin. The second blocks the 
road ahead. He gives battle to both. To be sure, the first supports him in his fight with the second, for he 
wants to push him forward, and in the same way the second supports him in his fight with the first, since 
he drives him back. But it is only theoretically so. For it is not only the two antagonists who are there, but 
he himself as well, and who really knows his intentions? His dream, though, is that some time in an 
unguarded moment -and this would require a night darker than any night has ever been yet-he will jump 
out of the fighting line and be promoted, on account of his experience in fighting, to the position of 
umpire over his antagonists in their fight with each other.», Arendt, Hannah, «The Gap Between Past and 
Future», BPF, p. 7. 
554 «[…] thinking to him [Kafka] was the most vital and the liveliest part of reality», Arendt, Hannah, 
«The Gap Between Past and Future», BPF, p. 9. 
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elocuções particulares 555

 Passado e futuro são forças, o primeiro empurrando para diante a partir da origem e 

o segundo impulsionando o humano de volta ao passado; o humano sustém entre eles, 

num tempo que não é a temporalidade contínua da sucessão nem a pura presença que 

caracteriza o presente, mas um abismo, um intervalo no qual ele se sustém e que o seu 

esforço agónico conserva na existência. O ser do humano, em si mesmo infundado e 

abismal, funda a diferenciação da temporalidade em modos temporais, um fundar que é 

o começar de um começo conferidor de direccionalidade, de sentido a um contínuo 

temporal que de outro modo se anularia num fluxo de mesmidade: 

. Essa ausência constitui-se numa resistência agónica contra as 

forças do passado e do futuro, resistência que lhe serve de solo, de fundamento e, 

portanto, constitui o ser que lhe é próprio. É a presença do humano que impede a mútua 

neutralização de passado e de futuro, uma presença sem qual se aniquilariam 

mutuamente na indiferença e indistinção. 

 
“Initium ut esset homo creatus est ante quem nemo fuit”. “Que um começo seja feito, o 

homem foi criado antes do qual ninguém era”, o que ligaria a acção, a capacidade de 

começar, ao facto de todo o ser humano ser já, por natureza, um novo começo que nunca 

antes havia aparecido ou sido visto no mundo. 556

  
                  

 Arendt introduz uma pequena diferença na experiência de pensamento conduzida 

por Kafka. Na versão de Kafka, o modo como este abismo interrompe a temporalidade 

assume contornos tradicionais, de acordo com os quais a temporalidade corresponde a 

um movimento rectilíneo no qual praticamente não existe espaço para esse “terceiro”, 

esse “Ele”, se suster. Segundo Arendt, sempre que  

 
“ele” pensa em dispor-se vigorosamente por si mesmo, “ele” cai numa região sobre e acima 

da linha de combate, e que outra coisa é este sonho e esta região senão o velho sonho que a 

metafísica ocidental sonhou de Parménides a Hegel de um reino supra-sensível sem tempo, 

sem espaço, como a região própria do pensamento? 557

                                                   
555 Chamamos a atenção para uma passagem de Heart of Darkness, de Joseph Conrad, que citaremos em 
pormenor mais adiante e que ilustra o sentido de responsabilidade que brota no interior de cada um e que 
tem como alvo a suspeita de humanidade que se dá na experiência desta ausência no pensamento.  

 

556 «Initium ut esset homo creatus est ante quem nemo fuit, “That a beginning be made, man was created 
before whom nobody was,” which would tie action, the capacity for beginning, to the fact that every 
human being is already by nature a new beginning that never before had appeared and been seen in the 
world.», Arendt, Hannah, «The Tradition of Political Thought», TPP, p. 59. 
557 «[…] “he” thinks of striking out on “his” own “he” falls into the dream of a region over and above the 
fighting-line and what else is this dream and this region but the old dream which Western metaphysics 
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 O colapso da tradição decretou o fim deste modo de pensar não só o ser do humano, 

mas a própria constituição de tudo aquilo que é, a qual determinava a imutabilidade e 

necessidade da distinção entre existência e essência e, consequentemente, entre o 

sensível e o supra-sensível, bem como a subordinação do primeiro ao segundo assente 

na noção da superioridade ontológica daquilo que não se dá sensivelmente. Para Arendt, 

aquilo que atingiu o seu fim, «aquilo que está “morto” é não só a localização de tais 

verdades eternas, mas também a distinção ela mesma»558

 Essa é a razão pela qual há um risco de niilismo neste estado de coisas. Este 

niilismo resulta não da “morte” ou do carácter absurdo das questões coevas ao 

aparecimento do ser do humano, mas da insistência em pensar e responder a essas 

questões de acordo com estruturas que perderam a sua capacidade de distinguir e 

estabelecer a vinculação, no ser do humano, entre o pensar e a sua manifestação 

material, os quais parecem iluminar-se mutuamente numa verificação no pensar do seu 

atravessar a existência mundana. E é esta incapacidade de repensar essa estrutura que 

nos coloca em risco de perder o passado – o ser-sido ou a essência – juntamente com a 

tradição e o modelo de relacionalidade que agora chegou ao seu fim.  

.  

 Ainda de certo modo vinculada ao modelo tradicional, a descrição de Kafka carece 

de uma dimensão espacial, de uma dimensão de diferenciação na qual o pensar, 

enquanto dinâmica de essenciação ou de constituição do ser próprio do humano, 

pudesse ser exercido sem que isso signifique um salto para a intemporalidade. A 

inserção do ser humano no contínuo temporal implica que não seja possível conservar o 

fluxo unidireccional deste último, o qual se rompe em duas forças antagónicas dirigidas 

e agindo sobre o ser humano.  

 A inserção desta resistência no fluxo temporal cria um ponto de deflexão, 

desviando e orientando as forças, que agora não se resumem à horizontalidade da 

temporalidade cronológica, resultando num espaço que não é um simples intervalo no 

tempo, mas introduz uma dimensão de densidade que «se assemelha àquilo que os 

físicos chamam um paralelograma de forças»559

                                                                                                                                                     
has dreamed from Parmenides to Hegel of a timeless, spaceless, suprasensuous realm as the proper region 
of thought?», Arendt, Hannah, «The Gap Between Past and Future», BPF, p. 11. 

 e que serve de medida à temporalidade 

sem mais. Esse é o espaço de diferença que é o “lugar” próprio do “terceiro”, desse que 

558 «What is “dead” is not only the localization of such “eternal truths” but also the distinction itself.», 
Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 10. 
559  «[…] resembles what the physicists call a parallelogram of forces», Arendt, Hannah, «The Gap 
Between Past and Future», BPF, p. 11. 
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constitui o tema de tudo aquilo que é existencialmente dito quer por feitos, quer por 

palavras. 

 A inserção do “terceiro” no campo de batalha no qual se encontram as duas forças 

antagónicas resulta numa terceira força, uma força diagonal cuja origem é o ponto de 

encontro e de acção das forças. Sendo ambas provenientes de um infinito, nenhuma das 

forças antagónicas tem um começo, apenas um ponto terminal. Este ponto terminal 

constitui a origem da terceira força, a qual não tem, assim, qualquer fim. Mas possui 

uma origem ou começo, um referencial ao qual “Ele” pode regressar, na retrospecção, e 

a partir do qual “Ele” pode projectar-se na antecipação, movimentando-se livremente 

numa espácio-temporalidade própria, a qual, projectando-se no infinito, transcende 

todas as condições e permanece livre de determinações. “Ele” descobre, assim, a sua 

fundação numa presença – Anwesenheit – ou num em si que não é mais do que o 

aparecimento de si mesmo auto kath’ hauto, criando, com a sua inserção, uma dimensão 

espácio-temporal em contínua mudança e limitada pelas forças do passado e do futuro, 

isto é, um ser próprio, uma posição e uma medida a partir da qual arbitrar e julgar 

imparcialmente o combate que tem lugar no tempo.  

 Arendt sublinha, no entanto, que esta é apenas uma experiência de pensamento, que 

tem lugar apenas no reino dos fenómenos mentais e não na plena actualidade de seres 

concretos. Para Arendt: 

 
[…] somos tentados a acrescentar que isto é assim “apenas teoricamente”. Aquilo que é 

mais provável que aconteça […] é que o “ele”, incapaz de descobrir a diagonal que o 

conduziria para fora da linha de combate e para o espaço idealmente constituído pelo 

paralelograma de forças, “morra de exaustão”, desgastado sob a pressão do constante 

combate, esquecido das suas intenções originais, e ciente apenas da existência deste abismo 

no tempo que, enquanto viver, é o solo sobre o qual tem de se suster, embora pareça ser um 

campo de batalha e não uma morada. 560

  
               

 Traduzindo as palavras de Arendt, isto significa que a experiência existencial 

imediata e constante é a do esquecimento desta origem, da dissolução desta relação com 

um fundamento, esquecimento que dá notícia de si na ausência de fim, na carência de 

                                                   
560 «[...] one is tempted o add, this is “only theoretically so”. What is much more likely to happen […] is 
that the “he”, unable to find the diagonal which would lead him out of the fighting-line and into the space 
ideally constituted by the parallelogram of forces, will “die of exhaustion”, won out under the pressure of 
constant fighting, oblivious of his original intentions, and aware only of the existence of this gap in time 
which, as long as he lives, is the ground on which he must stand, though it seems to be a battlefield and 
not a home.», Arendt, Hannah, «The Gap Between Past and Future», BPF, p. 12 
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ser próprio que se manifesta na finitude ou falta de tempo que afecta o ser do humano 

no seu núcleo.  

 Por essa razão, o “terceiro” que vive neste abismo entre o passado e o futuro não é 

um “alguém”, um existente afectado pela ruína própria do tempo histórico e biográfico 

– a existência não é idêntica à essência. “Ele” é sem tempo, um percurso de não-tempo 

trilhado pela actividade do pensamento no espaço-tempo da finitude humana capaz de a 

salvar da ruína na retrospecção recolectora e na antecipação que orienta os seus 

esforços. O “terceiro”, este abismo escavado no coração do tempo, é um referencial que 

não pode ser transmitido do passado, à maneira de uma tradição, mas tão-só indicado 

pelo passado como a finitude que afecta a existência actual e concreta. O 

engendramento de cada ser humano, inserindo-se no infinito do passado e do futuro, 

constitui apenas a possibilidade da sua descoberta, reclamando ser perseverantemente 

trilhado uma vez mais561

 Para Arendt, este abismo «não é um fenómeno moderno, talvez nem seja mesmo 

um dado histórico, mas seja coevo da existência do homem na terra»

. 

562

          

. Assim, a 

relação com esta origem, embora seja uma experiência de pensamento, não pode ser 

mais pensada como uma relação com uma essência ou ser próprio do humano cujo 

sentido – a direccionalidade ou referência descoberta no combate como uma terceira 

força com um começo próprio – está sempre já dado, algo que pode ser aprendido e 

aplicado. Esta relação – uma relação de criação de sentido – tem de ser trilhada uma e 

outra vez por cada um na actividade pensante através de exercícios que – à imagem dos 

exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola já referidos num outro momento da 

nossa reflexão – são exames de consciência que não têm outro resultado senão tornar-

nos experientes nesse habitar numa permanência que não é mais do que o sentir e o 

gostar as coisas internamente, um aparecimento em si e por si mesmo – auto kath’ 

hauto – que é menos uma morada e mais um combate, um esforço agónico.    

 

                                                   
561  Margarida Amaral, na sua dissertação de doutoramento, afirma a este respeito que «[…] este 
intermédio é, por assim dizer, a nossa condição existencial. O homem não seria homem se não pudesse 
viver neste intermédio, isto é, se não pudesse recordar o passado ou projectar-se no futuro […].», Amaral, 
Margarida Gomes, Alienação, Deserto e Naufrágio: Três Metáforas para uma Compreensão da 
Geometria do Tempo em Hannah Arendt, p. 24 
562 «The gap, I suspect, is not a modern phenomenon, it is perhaps not even a historical datum but is 
coeval with the existence of man on earth.», Arendt, Hannah, «The Gap Between Past and Future», BPF, 
pp. 12-13. 



295 
 

1.2. O LUGAR DA RELAÇÃO À ORIGEM COMO DINAMISMO DE ESSENCIAÇÃO 

NUMA ÉTICA DE INSPIRAÇÃO ARENDTIANA  

 Perto do final do capítulo que dedicámos à análise dos elementos constitutivos da 

Modernidade, bem como da sua atitude fundamental, colocámos uma questão que 

merece ser retomada aqui, a saber:   

 

 O que faz com que algo que é despido de qualidades, quando tomado em si mesmo 

e a partir de si mesmo, e infundado em função da sua facticidade – como é, para 

Arendt, o caso do ser do humano – seja reconhecível qua isto, aquilo, ou aqueloutro? 

 

 Como vimos, a resposta heideggeriana a esta questão passa por uma analítica 

existencial que tem o Dasein como núcleo, afirmando-o como poder de distinguir entre 

o ôntico e o ontológico e, nessa medida, capaz de aceder à vinculação ou síntese da sua 

co-pertença que funda o aparecimento de um mesmo ente qua isto ou aquilo. 

Assinalámos também o facto de uma tal síntese corresponder a uma antecipação que se 

constitui em condição de possibilidade do aparecimento no qual ser e entes dão notícia 

de si conjuntamente num ser-em-comum, manifestando a sua diferença naquilo a que 

Heidegger chamou “o essenciante do Ser do ente”563

 A nossa argumentação, baseada na posição crítica de Arendt, decorreu no sentido 

de mostrar que a concepção heideggeriana dessa relação vinculativa originária, 

orientada no sentido de uma identificação estrita entre essência e existência, implicava, 

de um ponto de vista arendtiano, um niilismo que seria conducente à aniquilação do 

espaço de coexistência pressuposto na relação vinculativa como sua condição 

possibilitante.  

, o qual seria a origem ou começo 

compreendido como irrupção conjunta de entes e ser, expressão do vínculo que está na 

sua base.  

 Em conformidade com a posição de Arendt, mostrámos que as teses heideggerianas 

se prestavam a uma interpretação totalitária dessa mesma relação vinculativa e da 

existência em que ela se constitui, a qual se daria a compreender como existência total. 

 Retornando à reflexão dedicada à Modernidade – nomeadamente à distinção entre 

natureza e princípio de movimento avançada por Montesquieu -, bem como a 

interpretação de Kant que antecede a crítica arendtiana a Heidegger, cabe-nos também 

                                                   
563 Veja-se Parte II. 
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relembrar que há em ambas uma concepção dessa relação vinculativa ou de essenciação 

– e, portanto, do espaço de coexistência de que ela é origem – como limite.  

 A lei assume, para ambos, uma função meramente negativa que traça as condições 

de possibilidade da existência, criando um espaço de coexistência no interior do qual 

cada um pode determinar-se enquanto existente. Distinguindo e, por essa via, 

vinculando o existente a um espaço de coexistência sem o intuito de identificar 

cidadão/existente e comunidade/ordem de coexistência, a lei nunca determina o que tal 

existente seja, mas tão-só o espaço de coexistência que torna a sua existência possível. 

Como diz Arendt: 

 
A lei em todas as formas constitucionais de governo determina e fornece suum cuique: 

através dela, toda a gente chega ao que lhe é próprio. O mando do suum cuique, contudo, 

nunca se estende a todas as esferas da vida. Não há qualquer suum cuique que possa ser 

determinado e entregue aos indivíduos nas suas vidas pessoais. […] A lei define as 

fronteiras da vida pessoal, mas não pode tocar o que se passa no interior das mesmas. […] 

A lei na sua sublime generalidade nunca pode antever e fornecer o suum cuique que toda a 

gente recebe na sua irrevogável singularidade. 564

 
    

 Cabe ao existente determinar a sua própria existência, movido por princípios de 

acção que não são mais do que um constante reenvio à relação vinculativa de origem, 

em ordem a constituir-se não já numa absoluta identidade entre essência e existência, 

mas a manter viva a distinção a partir da qual estas podem ser vividas e pensadas e, 

como tal, o seu próprio ser.  

 A questão central reside aqui na compreensão desse vínculo originante que anima o 

ser do humano, permitindo-lhe não somente sobreviver num estrito isolamento de si 

consigo com pressupostos desastrosos, mas descobrir uma ordem possível de 

coexistência que garanta a sua própria existência como ambiguidade ôntico-ontológica, 

como ser-do-mundo.  

 

 

                                                   
564 «The law in all constitutional forms of government determines and provides suum cuique: through it 
everybody comes into his own. The rule of suum cuique, however, never extends to all spheres of life. 
There is no suum cuique which could be determined and handed to individuals in their personal lives. 
[…]The law defines the boundaries of personal life but cannot touch what goes on within them. […]The 
law in its sublime generality can never foresee and provide the suum which everybody receives in his 
irrevocable uniqueness.», Arendt, Hannah, «On the Nature of Totalitarianism: An Essay in 
Understanding», EU, pp. 333-334.  
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1.3. ÊTHOS: ENTRE O QUEM E O QUÊ 

 Em THC, Hannah Arendt faz a seguinte afirmação a respeito do êthos ou carácter:  

 
No momento em que queremos dizer quem alguém é, o nosso vocabulário desencaminha-

nos, levando-nos a dizer o que ele é; enleamo-nos numa descrição de qualidades que 

necessariamente partilha com outros como ele, começamos a descrever um tipo ou um 

“carácter” no velho sentido da palavra, com o resultado de a sua singularidade específica 

nos escapar.565

  
  

 O «velho sentido da palavra» só pode ser o grego, expresso na ambiguidade 

existente entre êthos e ethos, bem como o seu equivalente romano – latino – mores. 

 Na sua forma decaída e mais geral, reflectida nos termos ethos e mores, estaríamos 

apenas diante de uma catalogação de hábitos, costumes ou disposições mais ou menos 

formalizada, a qual determina as regras de comportamento e a sua aceitação social. 

Referindo-se à crise de validade que atingiu as regras de comportamento e os 

parâmetros de juízo e justificação no início do séc. XX – uma crise de que ensaiámos 

dar conta num capítulo anterior –, Arendt declara:  

 
[…] foi como se a moralidade subitamente se sustivesse revelada no significado original da 

palavra, como um conjunto de mores, costumes ou maneiras, que podia ser trocado por 

outro conjunto com pouco mais trabalho do que aquele que teríamos a mudar as maneiras à 

mesa de um indivíduo ou de um povo. Quão estranho e quão assustador subitamente 

pareceu que os próprios termos que usamos para designar estas coisas – “moralidade”, com 

a sua origem latina, e “ética”, com a sua origem grega – nunca tivessem significado mais do 

que usos e hábitos. 566

  
    

 Contudo, se este fosse apenas o seu único significado, dificilmente se 

compreenderia que tais expressões tivessem perdurado por tanto tempo 567

                                                   
565 «The moment we want to say who somebody is, our very vocabulary leads us astray into saying what 
he is; we get entangled in a description of qualities he necessarily shares with others like him; we begin to 
describe a type or a "character" in the old meaning of the word, with the result that his specific 
uniqueness escapes us.», Arendt, Hannah, THC, p. 181.  

. De facto, os 

assuntos relativos ao ético e ao moral ou, para simplificar, a ética e a moral, não se 

566 «[…] it was as though morality suddenly stood revealed in the original meaning of the word, as a set 
of mores, customs and manners, which could be exchanged for another set with hardly more trouble than 
it would take to change the table manners of an individual or a people. How strange and how frightening 
it suddenly appeared that the very terms we use to designate these things – “morality”, with its Latin 
origin, and “ethics”, with its Greek origin – should never have meant more than usages and habits.», 
Arendt, Hannah, «Some Questions of Moral Philosophy», RJ, p. 50. 
567 Veja-se Arendt, Hannah, «Some Questions of Moral Philosophy», RJ, p. 50. 
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limitam a essa catalogação do que é bom ou não fazer de um ponto de vista meramente 

comportamental, no sentido de mera conformidade a usos, costumes, religiões ou leis. 

Em sentido pleno, “carácter” traduz a palavra êthos, da qual deriva o termo ethica ou 

“ética”. Num significado primitivo e mais radical do termo, o que está em causa quando 

se fala de êthos é o abrigo, o que no caso do ser do humano se refere à sua habitação ou 

morada, a um lugar de permanência. 

 Quando falamos de carácter não nos referimos, pois, apenas a um catálogo de 

costumes ou hábitos, mas a um determinado modo de ocupação da realidade, um modo 

de bem se instalar no espaço e no tempo que confere ao seu protagonista um certo grau 

de permanência. Esta realidade não cria o ser do humano, mas é por ele criada ao inserir 

aquilo que nela é dado – ou seja, a sua existência mesma – numa unidade de sentido que 

se traduz nessa ocupação de um lugar próprio. Em suma, o que está em causa é a feitura 

de uma narrativa568

 O ético refere-se, então, a uma forma de integração dinâmica dos acontecimentos 

que tem como referencial um modo peculiar de compreender o hábito, actualizando-se 

numa reflexão acerca do modo humano de habitar.  É por essa razão que “carácter”, com 

as suas ressonâncias de conformidade performativa a padrões inatos, é uma tradução 

pouco convincente deste êthos, deste modo próprio de ser de alguém que se expressa, de 

forma espontânea, nas suas acções. As acções – praxeis – manifestam esse carácter, 

referem-se a um modo propriamente humano de ser. Para que sejam efectivamente 

reveladoras do carácter, dessa presença do humano na realidade, as acções não podem 

ser passageiras, devem ser habituais em nós. 

, de uma biografia dos processos humanos, que corresponde a um 

modo humano de ser.  

 Consequentemente, o hábito que serve de referencial à acção não pode apenas um 

catálogo do que fazer ou não fazer, ele tem de corresponder a uma disposição que se 

afirma como instância de mediação entre quem alguém é e a sua manifestação na acção, 

como princípio orientador da acção recta. Mas esta disposição não é mera repetição de 

algo inato ou familiar, ela corresponde a uma atitude firme, permanentemente 

actualizada pela iniciativa individual da qual brota cada resposta às reivindicações da 

realidade:  

 

                                                   
568 De acordo com Seyla Benhabib, esta narrativa implica um conhecimento do passado e uma projecção 
de si mesmo para o futuro, antecipando o sentido que este passado e futuro possam ter para outros. Veja-
se Benhabib, Seyla, «Judgment and the Moral Foundations of Politics in Arendt’s Thought», p. 37. 
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Quando tomo uma tal decisão, eu posso não reagir meramente a quaisquer que sejam as 

qualidades que me possam ser dadas; eu estou a fazer uma escolha deliberada entre várias 

possibilidades de conduta que o mundo me apresentou. De tais actos brota, finalmente, 

aquilo a que podemos chamar carácter ou personalidade, a conglomeração de um número 

de qualidades identificáveis concatenadas conjuntamente num todo identificável 

compreensível e fiável, e impressas, por assim dizer, num substrato imutável de dons e 

defeitos peculiares à estrutura da nossa alma e do nosso corpo. Devido à inegável 

relevância destas propriedades auto-escolhidas para o nosso aparecimento e papel no 

mundo, a filosofia moderna, começando com Hegel, sucumbiu à estranha ilusão de que o 

homem, em distinção das outras coisas, se criou a si mesmo. Obviamente, a 

autopresentação e a pura aí-dade da existência não são o mesmo. 569

 
   

 Uma tal instância de mediação funciona, assim, como princípio de distinção ou 

origem – arkhê – de todo o acto. É instância mediadora, mas extremada por que procura 

transcender as condições dadas – «aristeuein (ser o melhor) podia ser compreendido não 

somente como uma iniciativa, mas também como uma actividade que constitui o todo 

da vida»570

 

 –, um referencial actualizado e posto à prova em cada acto particular, um 

referencial de mediação que é tarefa da ética, enquanto reflexão sobre a conduta, 

determinar. 

 

1.4. ACÇÃO E DISCURSO    

 A caracterização arendtiana do agir aponta justamente para o carácter dual de todo 

o acto, o qual se mostra simultaneamente como agente e paciente, a um tempo iniciativa 

individual de actualização e sustentação colectiva – isto é, referência a algo comum e 

partilhado – desse mesmo processo no tempo da sua duração571

 Agir significa tomar a iniciativa, começar um processo, e está intimamente ligado à 

condição humana da natalidade. Segundo Arendt, «o novo começo inerente ao 

.  

                                                   
569 «When I make such a decision, I am not merely reacting to whatever qualities may be given me; I am 
making an act of deliberate choice among the various potentialities of conduct with which the world has 
presented me. Out of such acts arises finally what we call character or personality, the conglomeration of 
a number of identifiable qualities gathered together into a comprehensible and reliably identifiable whole, 
and imprinted, as it were, on an unchangeable substratum of gifts and defects peculiar to our soul and 
body structure. Because of the undeniable relevance of these self-chosen properties to our appearance and 
role in the world, modern philosophy, starting with Hegel, has succumbed to the strange illusion that man, 
in distinction from other things, has created himself. Obviously, self-presentation and the sheer thereness 
of existence are not the same.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 37. 
570 „»aristeuein« (der Beste sein) eben nicht nur als ein Bestreben, sondern als eine lebensausfüllende 
Tätigkeit verstanden werden konnte.“, Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 94.  
571 Veja-se Arendt, Hannah, THC, p. 189.  
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nascimento pode fazer-se sentir no mundo apenas porque o recém-chegado possui a 

capacidade de começar algo novo, isto é, de agir. Neste sentido de iniciativa, um 

elemento de acção, e consequentemente de natalidade, é inerente a todas as actividades 

humanas» 572

 Procurando esclarecer este dinamismo de apresentação de si que é a marca 

fundamental do agir, Arendt recorre às palavras gregas arkhein and prattein, assim 

como às suas correspondentes latinas agere e gerere

. Ser um começo, principiar algo – no sentido de lhe conferir uma 

ordenação ou fundação própria – é, para Arendt, o traço distintivo do humano e, como 

tal, é a um tempo expressão do carácter ou personalidade de cada um e a confirmação 

de pertença a um em-comum ou ordem comum de existência. 

573

 

. Com matizes e sentidos em 

certa medida complementares com respeito às intenções de Arendt, quer no caso grego, 

quero do latim, somos colocados ante um dinamismo de engendramento que dá início 

ou é princípio da existência de algo – o agente, não no sentido da sua criação absoluta, 

mas da sua constituição num todo ordenado –, ao mesmo tempo que reivindica a 

presença de outros que possam testemunhar, acompanhar e fazer persistir essa vinda à 

existência, ou seja, que possam servir-lhe de garantia. Como Arendt afirma: 

É como se cada acção estivesse dividida em duas partes, o começo feito por uma única 

pessoa e o cumprimento, no qual muitos se juntam “suportando” e “cumprindo” a 

iniciativa, persistindo nela até ao seu termo.574

  
    

 Por outras palavras, ao agir, o agente apresenta-se ao mundo ou ordem de 

coexistência, procurando outros que possam testemunhar esse aparecimento e, assim, 

dar consistência e permanência à sua presença, conferir-lhe algum tipo de concretude, 

de realidade.  

 Não se trata aqui de uma imposição da vontade, de uma decisão que compele e 

subjuga o outro, submetendo-o aos mandos às disposições da esfera do próprio. Trata-

                                                   
572 «[…] the new beginning inherent in birth can make itself felt in the world only because the newcomer 
possesses the capacity of beginning something anew, that is, of acting. In this sense of initiative, an 
element of action, and therefore of natality, is inherent in all human activities.», Arendt, Hannah, THC, p. 
9. 
573 Arendt chama a atenção para uma certa correspondência entre as palavras gregas e as latinas, muito 
embora possamos questionar que as últimas são uma tradução exacta das primeiras. «To the two Greek 
verbs archein […] and prattein […] correspond the two Latin verbs agere […] and gerere […].» («Aos 
dois verbos gregos archein […] e prattein […] correspondem os dois verbos latinos agere […] e gerere 
[…].», Arendt, Hannah, THC, p. 189. 
574 «Here it seems as though each action were divided into two parts, the beginning made by a single 
person and the achievement in which many join by “bearing” and “finishing” the enterprise, by seeing it 
through.», Arendt, Hannah, THC, p. 189. 
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se, isso sim, de uma abertura a outrem, de uma autêntica questionação de si mesmo que 

é também acolhimento de outrem qua outrem e que se concretiza num apelo à sua vinda 

à presença, uma presença que garanta, isto é, confirme, ateste e, com essa atestação, 

sustente a frágil existência do agente e da ordem relacional na qual este irrompe e que 

afiança a sua presença, assim lhe outorgando a realidade possível e, com esta, um certo 

grau de permanência.  

 A acção consiste, pois, numa iniciativa de estabelecimento de relações. Isso implica 

que, independentemente do seu conteúdo particular, agir seja sempre romper os limites, 

condições e fronteiras das relações dadas, estabelecidas em leis ou em instituições 

humanas, como é o caso das normas sociais e dos costumes, no sentido de as 

transcender e as fundar uma vez mais ou de a partir delas instituir novas relações e 

condições. 

 Na medida em que é livre, chamando à existência uma dimensão da realidade 

previamente inexistente – o agente e a rede de relações das quais é origem, isto é, arkhê, 

começo e princípio –, a acção tem de se libertar de quaisquer factores determinantes. 

Isto não significa que os motivos e as metas concretas da acção não sejam importantes, 

significa apenas que a acção é livre na medida em que é capaz de os transcender.  

 A distinção que assegura o que é próprio de cada um, bem como as limitações de 

cada espaço de habitação, isto é, o carácter no seu sentido mais pleno e a rede de 

relações por si e em si principiadas – os «assuntos humanos»575

 

 – são extremamente 

frágeis, estão permanentemente em risco de dissolução, em virtude da condição humana 

de natalidade – de ser um começo – e da desmesura que sempre a acompanha:  

As cercas delimitando a propriedade privada e assegurando os limites de cada domicílio, as 

fronteiras territoriais que protegem e tornam possível a identidade física de um povo, e as 

leis que protegem e tornam possível a sua existência possível, são de uma tão grande 

importância para a estabilidade dos assuntos humanos precisamente por que nenhuns 

princípios limitantes e protectores podem brotar das actividades que decorrem no reino dos 

assuntos humanos ele mesmo.576

 
  

                                                   
575 «[…] human affairs […].», Arendt, Hannah, THC, p. 188. 
576 «The fences inclosing private property and insuring the limitations of each household, the territorial 
boundaries which protect and make possible the physical identity of a people, and the laws which protect 
and make possible its political existence, are of such great importance to the stability of human affairs 
precisely because no such limiting and protecting principles rise out of the activities going on in the realm 
of human affairs itself.», Arendt, Hannah, THC, p. 191. 



302 
 

 Dado que consiste numa iniciativa de estabelecimento de relações previamente 

inexistentes, a acção não tem limites, não se encontra vinculada a qualquer instância que 

a preceda. Nas palavras de Arendt:  

 
O carácter ilimitado da acção é apenas o outro lado da sua tremenda capacidade para 

estabelecer relações, isto é, a sua produtividade específica; esta é a razão pela qual a velha 

virtude de moderação, de se manter no interior de limites, é efectivamente uma das virtudes 

políticas par excellence, tal como a tentação política par excellence é efectivamente a 

hybris (como os gregos, plenamente experientes nas potencialidades da acção, sabiam tão 

bem) e não a vontade de poder, como nós estamos inclinados a acreditar. 577

 
  

 A desmesura inerente à acção, na medida em que é um processo que pressupõe uma 

ordem possível de existência constituída por agentes potenciais na qual o agente se 

torna real, provoca uma cadeia de processos reactivos cujas consequências são 

imprevisíveis. 

 A imprevisibilidade característica da acção não corresponde à incapacidade de 

antecipar as consequências lógicas deste ou daquele acto particular. A imprevisibilidade 

característica da acção irrompe da biografia – da estória ou unidade de sentido na qual 

se traduz a ocupação de um lugar próprio – a que a acção dá começo e que se estabelece 

quando a acção ela mesma se torna passado 578

 

. Esse “tornar-se passado” da acção 

significa que a acção deixa de ser ou, indo mais especificamente ao encontro das 

intenções de Arendt, se transforma num ser-sido ou numa essência. Tornar-se passado é 

essenciar-se, é tornar-se num Quê. Segundo Arendt:  

                                                   
577  «The boundlessness of action is only the other side of its tremendous capacity for establishing 
relationships, that is, its specific productivity; this is why the old virtue of moderation, of keeping within 
bounds, is indeed one of the political virtues par excellence, just as the political temptation par excellence 
is indeed hubris (as the Greeks, fully experienced in the potentialities of action, knew so well) and not the 
will to power, as we are inclined to believe.», Arendt, Hannah, THC, p. 191. 
578 «[…] [the action’s] inherent unpredictability […]is not simply a question of inability to foretell all the 
logical consequences of a particular act, in which case an electronic computer would be able to foretell 
the future, but arises directly out of the story which, as the result of action, begins and establishes itself as 
soon as the fleeting moment of the deed is past.» («[…] a imprevisibilidade inerente [à acção] […] não é 
simplesmente uma questão de incapacidade de predizer todas as consequências lógicas de um acto 
particular, em cujo caso um computador electrónico seria capaz de predizer o futuro, mas brota 
directamente da estória que, enquanto resultado da acção, começa e se estabelece logo que o momento 
fugaz do feito é passado»), Arendt, Hannah, THC, pp. 191-192. 
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O problema é que qualquer que possam ser o carácter e o conteúdo da estória, seja 

desempenhado na vida privada ou pública, envolva muitos ou poucos actores, o seu 

significado pleno pode revelar-se apenas a si mesmo apenas quando terminou.579

 
   

 E Arendt prossegue, dizendo mais à frente: 

 
[…] a essência humana – não a natureza humana em geral (que não existe), nem a soma 

total de qualidades e lacunas no indivíduo, mas a essência de quem alguém é – pode apenas 

vir ao ser quando a vida parte, deixando para trás nada senão uma estória.580

 
  

 É devido à tendência da acção para a desmesura e o excesso – para transcender as 

condições que lhe são impostas a partir de fora –, bem como à imprevisibilidade que lhe 

está associada – uma tendência para indicar, interferir e reconfigurar aquilo que ela 

mesma não pode definitivamente delimitar, a saber, o seu dar-se ou existência e os 

processos nela espoletados pelo agente – que o discurso tem uma função determinante 

no processo de constituição de si mesmo num êthos. Se a acção corresponde a uma 

iniciativa de trazer à existência uma ordem previamente inexistente, o discurso – lexis –, 

isto é, o modo como tal novidade se dispõe e se deixa ver por outros, constitui o seu 

traço distintivo, o seu modo próprio de aparecer e de responder à questão que é 

potencialmente colocada por outrem a todos os recém-chegados, outrem que dá assim 

testemunho do carácter inaudito da sua presença colocando existencialmente a questão 

“Quem és tu?”. 

 Mas é preciso compreender que esta alteridade, embora seja expressão de uma 

transcendência, não é ela mesma transcendente à acção; esta alteridade é uma 

transcendência na imanência do próprio acto, constituindo essa qualidade essencial do 

carácter do agente: «a alteridade […] [é] a razão pela qual todas as definições são 

distinções, a razão pela qual somos incapazes de dizer o que algo é sem o distinguir de 

outra coisa»581

 Para Arendt, apenas o ser do humano é capaz de expressar esta distinção, 

distinguindo-se das restantes formas de vida orgânica e inorgânica pelo simples facto de 

.  

                                                   
579 «The trouble is that whatever the character and content of the subsequent story may be, whether it is 
played in private or public life, whether it involves many or few actors, its full meaning can reveal itself 
only when it has ended.», Arendt, Hannah, THC, p. 192. 
580 «[…] human essence – not human nature in general (which does not exist) nor the sum total of 
qualities and shortcomings in the individual, but the essence of who somebody is – can come into being 
only when life departs, leaving behind nothing but a story.», Arendt, Hannah, THC, p. 193.  
581 «Otherness […] [is] the reason why all our definitions are distinctions, why we are unable to say what 
anything is without distinguishing it from something else.», Arendt, Hannah, THC, p. 176. 
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poder comunicar, isto é, de se pôr a si mesmo em relação com esta alteridade 

constituinte de tudo aquilo que é, distinguindo-se dela na acção e assim manifestando a 

sua singularidade numa pluralidade humana, «a pluralidade paradoxal de seres 

singulares»582

 Sem esta referência a uma disposição própria de revelação de si, sem esta espécie 

de limitação de si que constitui o carácter como disposição ou discursividade 

permanentemente apropriada, a acção deixaria de ser acção porque cessaria de dizer 

respeito a um agente, não seria já indicativa de uma tomada de iniciativa distinta de 

todas as outras, mas apenas manifestação de um automatismo performativo e funcional, 

de uma força de desagregação de relações sem traços distintivos, sem expressividade 

própria e sem qualquer positividade que não o facto bruto do seu aparecimento. Nesta 

condições,  

. 

 
[…] a acção perde o seu carácter específico e torna-se numa forma de realização entre 

outras. Não é, então, menos um meio para um fim do que o fazer é um meio de produzir um 

objecto. Isto acontece onde quer que o ser-em-conjunto humano é perdido […]. Nestas 

instâncias, que claro está sempre existiram, o discurso torna-se “mero falatório”, 

simplesmente mais um meio para um fim […]; aqui as palavras nada revelam, o 

desvelamento chega apenas do feito ele mesmo, e esta realização, como todas as outras 

realizações, não pode desvelar o “quem”, a identidade distinta e singular do agente.583

  
    

 O discurso não tem, na acção, uma mera função instrumental ou o papel de 

subproduto de algo para o qual não é essencial. O discurso não é, no caso da acção, 

apenas um meio para um fim – mesmo que esse fim seja a comunicação ou a 

informação.  

 O discurso é, isso sim, o referencial de mediação de toda a acção, o meio – no 

sentido de elemento, como a água é o elemento para um peixe – no qual a acção 

enquanto acção tem lugar.  

 É por essa razão que o discurso tem uma capacidade distintiva:  

1) O discurso revelado na acção é sempre um discurso particular;  

                                                   
582 «[…] the paradoxical plurality of unique beings.», Arendt, Hannah, THC, p. 176. 
583 «[…] action loses its specific character and becomes one form of achievement among others. It is then 
indeed no less a means to an end than making is a means to produce an object. This happens whenever 
human togetherness is lost […]. In these instances, which of course have always existed, speech becomes 
indeed “mere talk”, simply one more means toward the end […]; here words reveal nothing, disclosure 
comes only from the deed itself, and this achievement, like all other achievements, cannot disclose the 
“who”, the unique and distinct identity of the agent.», Arendt, Hannah, THC, p. 180. 
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2) No entanto, a discursividade mesma serve de referencial e está presente em todo 

o discurso particular e, por extensão, em toda a acção propriamente dita como o 

«vislumbrar retrospectivo (backward) do historiador, o qual sabe, de facto melhor do 

que os participantes, aquilo acerca do qual a estória foi»584

 A imprevisibilidade do desfecho da acção está, pois, relacionada com esta 

capacidade de revelação inerente à acção e ao discurso, nos quais cada um revela aquilo 

que em si mesmo é sem, todavia, ser capaz de se conhecer a si mesmo ou ser capaz de 

se produzir a si mesmo, calculando antecipadamente quem é aí revelado: 

, assim revelando plenamente 

o significado da acção no seu referencial, o qual é, simultaneamente, o seu meio ou 

elemento.  

 
O desvelamento de “quem” em contraste do “que” alguém é – as suas qualidades, dons, 

talentos, e lacunas, que ele pode exibir ou esconder – está implícito em tudo o que alguém 

faz e diz. Pode ser escondido apenas em completo silêncio e perfeita passividade, mas o seu 

desvelamento quase nunca pode ser alcançado como um propósito voluntário, como se 

possuísse e pudesse dispor deste “quem” da mesma maneira que dispôs e pode dispor das 

suas qualidades.585

  
               

 O discurso é, assim, decisivo para a acção, pois é o discurso que permite o 

desvelamento do agente no acto, distinguindo a acção das restantes actividades 

humanas, nomeadamente da produção. Quando a discursividade se transforma num 

meio para um fim, aniquilando a pluralidade humana que se manifesta numa ordem de 

coexistência tornada no elemento próprio de toda a acção, o discurso toma a forma do 

mero falatório, acto signitivo no qual nada é desvelado e nada é visado, muito menos a 

singularidade do agente.  

 

 

1.5. ESSENCIAÇÃO E FACTICIDADE – A GRÉCIA COMO PRESSUPOSTO   

 Compreender o caminho de Arendt para uma concepção própria de essenciação é 

também compreender o lugar que os gregos ocupam no seu pensamento, não de um 

                                                   
584 «[…] the backward glance of the historian, who indeed always knows better what it was all about than 
the participants.», Arendt, Hannah, THC, p. 192. 
585 «This disclosure of “who” in contradistinction to “what” somebody is-his qualities, gifts, talents, and 
shortcomings, which he may display or hide-is implicit in everything somebody says and does. It can be 
hidden only in complete silence and perfect passivity, but its disclosure can almost never be achieved as a 
wilful purpose, as though one possessed and could dispose of this “who” in the same manner he has and 
can dispose of his qualities.», Arendt, Hannah, THC, p. 179. 
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ponto de vista meramente historiográfico, mas na sua qualidade metafórica e funcional 

como pressuposto. 

 A filosofia, para Arendt como para os gregos, constitui-se numa inquirição a 

respeito da origem ou arkhê, isto é, aquilo a partir do qual há alguma coisa, num duplo 

sentido: 

1. Por um lado, no sentido de ser o primeiro numa ordem de coisas, de ser começo; 

2. Por outro lado, ou concomitantemente, no sentido de um princípio que é uma 

regência ou determinação à qual se retorna em cada começo e que dirige o 

desenvolvimento da coisa ou a sua revelação no espaço e no tempo. 

 Consequentemente, este começo que a filosofia busca na sua actividade inquisitiva 

não é um simples início suprimido no acontecimento que o sucede numa ordem 

temporal, mas uma recorrência, uma vez que não cessa de começar, de reger e dirigir 

aquilo de que é começo – a filosofia demanda por um fundamento, nesse sentido 

primordial que arkhê tinha para os gregos, sentido que está na base, enquanto 

pressuposto ou pré-juízo, da sua iniciativa filosófica.  

 Efectivamente, a compreensão de origem apropriada pela filosofia no seu começo 

grego, a qual influenciou de modo decisivo toda a tradição metafísica, não é 

propriamente filosófica, mas pró-ôntica e pré-filosófica ou, por assim dizer, pré-

ontológica 586

 Em conformidade com esta interpretação, quando Arendt, no curso da sua obra, se 

refere aos gregos, não está apenas a ilustrar a sua exposição com referências eruditas ou 

comentários mais ou menos precisos de experiências passadas, mas também – e este é o 

seu propósito principal – a trazer à luz a dimensão pró-ôntica e pré-ontológica que é 

parte de qualquer reflexão como aquilo que tem de ser por esta pressuposto e cujo 

fundamento é, na iniciativa reflexiva, posto em questão.  

, se por ontologia compreendermos uma teoria formal e sistematizada a 

respeito do Ser.  

 “Demandar por fundamento” ou “ir à origem” significam, em Arendt, voltar aos 

gregos, não no sentido de esta origem se encontrar exclusivamente na experiência grega, 

mas no sentido metafórico de tentar pôr em questão aquilo que é dado e, como tal, tem 

de ser sempre pressuposto como evidente por si mesmo, embora não o seja no que diz 

respeito à sua origem ou fundamento.  

                                                   
586 Veja-se «The Pre-Philosophical Assumptions of Greek Philosophy», em «Thinking», LoM, pp. 129-
140.  
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 O carácter factual do ser antecipa-se ao questionamento propriamente dito como 

sua condição de possibilidade, tornando as questões acerca do que cada um ele mesmo 

seja «de certo modo pré-científicas» 587 , uma vez que sempre se parte da auto-

evidenciação daquilo que nelas é dado. Por essa razão, «referem-se à compreensão 

preliminar que se expressa a si mesma apenas no dar nomes»588

 Há uma proximidade entre esta circularidade hermenêutica da compreensão e o 

pensar enquanto actividade, principalmente no que respeita à questão “O que nos faz 

pensar?”, uma questão da maior relevância para Arendt.  

, na medida em que 

nomear é o modo de significar ou indicar aquilo que é no acto mesmo de estar-a-ser, 

isto é, enquanto existente. E é o acto de nomear, o qual tem em si mesmo uma 

significação vazia se não for indicativo de algo, tornando-se absurdo, que abre portas à 

compreensão autêntica, na qual se faz experiência de uma distinção entre esse algo que 

é nomeado – o ente – e a própria actividade de nomear – o ser –, a qual tem de admitir à 

partida que não significa nada, mas alguma coisa – no sentido de ser indicativa ou dar 

sentido de algo –, que o ser do humano se experiencia como interrogação do seu próprio 

fundamento. 

 Apesar de não serem estritamente idênticos, pensar e compreender têm em comum 

o facto de serem actividades centradas na demanda por sentido e, como tal, serem 

actividades infindas à imagem daquilo a que Aristóteles chamava energein, «estarem 

activas por mor de si mesmas»589, o que corresponde, nessa metáfora aristotélica, ao 

facto de estarem vivas. Segundo Arendt, a demanda por sentido não resulta num 

qualquer fim que sobreviva à própria actividade, e a única metáfora que se adequa a tais 

actividades é a sensação de estar vivo 590

 Em LoM, no âmbito da determinação das características fundamentais das 

actividades mentais – nomeadamente da actividade pensante e da capacidade de 

compreender que, não sendo estritamente idêntica à primeira, lhe é muito similar -, 

Arendt coloca no centro da sua reflexão a questão, já referida, “O que nos faz pensar?”, 

apresentando como resposta: a demanda pelo sentido. Trata-se aqui, para Arendt, de 

. 

                                                   
587 «[…] in a way, pre-scientific […].», Arendt, Hannah, «On the Nature of Totalitarianism: An Essay in 
Understanding», p. 330. 
588 «They refer to preliminary understanding which expresses itself only in giving names […].», Arendt, 
Hannah, «On the Nature of Totalitarianism: An Essay in Understanding», p. 330. 
589 «[...] being active for its own sake.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 125. 
590 «The only possible metaphor one may conceive of for the life of the mind is the sensation of being 
alive.» («A única metáfora possível que pode conceber-se para a vida da mente é a sensação de esta 
vivo.»), Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 123. 
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uma actividade inspirada pela “necessidade da razão”, por aquilo a que Kant chamava, 

em Was heißt: Sich im Denken orientiren?, de «princípio subjectivo de 

diferenciação»591

 

 de uma razão humana, portanto, finita e condicionada que 

Possui o singular destino de estar sobrecarregada por questões que não pode evitar, pois lhe 

são impostas pela natureza da razão mesma, mas às quais também não pode dar resposta 

por ultrapassarem todo o poder da razão humana 592

 

, 

um princípio que lhe serve de orientação na sua actividade no momento em que, na 

ausência de objectos dados espácio-temporalmente, ela pode apenas recair sobre si 

mesma em ordem a regular o seu uso.  

 Em suma, tal razão, embora finita, torna-se fundamento de si mesma, ainda que 

esse fundamento seja um abismo, uma aposta que a razão faz em si mesma, 

pressupondo a existência de algo que não pode objectivamente conhecer. A necessidade 

é da razão, no sentido de lhe pertencer subjectivamente, e é de razão, no sentido da 

determinação de uma medida ou fundamento objectivo que lhe seja próprio.  

 Para Arendt, a demanda pelo sentido característica da actividade pensante 

corresponde à demanda, por parte do ente que pensa – isto é, que reflecte sobre o seu 

próprio ser -, de um ser que seja propriamente seu, com a diferença de tal ser consistir 

não num estado estacionário, mas numa actividade mais ou menos permanente.  

 Ao colocar a questão “O que nos faz pensar?”, Arendt propõe-se retomar a seu 

modo próprio a pergunta por aquilo a que Aristóteles, num sentido primordial, chamou 

ousia 593 , concebida como «o sujeito último e irredutível da predicação» 594

                                                   
591 „[...] einen subjectiven Unterscheidungsgrund [...].“, Kant, Immanuel, Was heißt: Sich im Denken 
orientiren?, AA VIII, p. 135.  

. Este 

592 „Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: daß sie 
durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft 
selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der 
menschlichen Vernunft.“, Kant, Immanuel, KrV, AA IV, AVII. 
593  Pode parecer desadequado utilizar este termo no contexto do pensamento arendtiano, o qual é 
reconhecidamente pós-metafísico e, como tal, não tem qualquer solo substantivo. Não se trata aqui de 
atribuir a Arendt uma qualquer intenção de restauração da metafísica, que a pensadora não considerada 
desejável. Trata-se tão-só de reconhecer que a actividade pensante coloca esta questão, uma vez que é 
uma questão coeva do aparecimento dos seres humanos na terra. As formas tradicionais de pensar,m 
estruturar e responder a tal questão chegaram ao seu fim, mas a questão ela mesma é ainda relevante e 
capaz de ser significativa. Se a crise atinge os nossos modos de pensar, não atinge a própria capacidade de 
pensar, pois seguimos sendo entes pensantes. Há aqui um outro aspecto que pode ser usado para criticar a 
nossa abordagem. É sabido que Arendt defendia que as questões de economia política devem ser geridas 
por especialistas, parecendo esvaziar toda a deliberação política de conteúdo substancial. Joseph Schwartz 
chama a atenção para um diálogo entre Mary McCarthy e Arendt, no qual a primeira afirmava que as 
únicas coisas que restam à política, se despojada de todas as questões sociais, são a guerra e os discursos. 
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“sujeito”, longe de se definir, à maneira moderna, como contraposto de uma 

objectividade pura e simples, é uma espécie de ambiguidade viva que, de acordo com a 

apropriação heideggeriana de Aristóteles que Arendt abraçou nos seus traços gerais – 

nomeadamente no que diz respeito à leitura da Ética a Nicómaco, obra determinante 

para a reflexão arendtiana – como um ensaio de reflexão ôntico-ontológico acerca do 

ser do humano.  

 Efectivamente, os traços fundamentais do ponto de partida arendtiano no que 

respeita a Aristóteles e à sua Ética retomam a interpretação heideggeriana do projecto 

aristotélico e a sua reserva a respeito da apropriação tradicional da linguagem grega, 

conduzindo-os posteriormente por um caminho próprio.  

 A interpretação heideggeriana dos gregos foi sofrendo alterações ao longo dos anos, 

mas uma posição fundamental manteve-se inalterada: para Heidegger, a tradução latina 

das palavras gregas fundantes distorceu o seu significado original. O resultado foi uma 

recepção das expressões filosóficas gregas por parte da filosofia europeia posterior – 

pares de expressões como phusis/natura, aletheia/veritas, logos/ratio, 

hupokeimenon/subjectum ou ousia/substantia – que não considerava a sua inserção 

prévia num contexto próprio, com uma multiplicidade de usos na cultura e na 

comunicação quotidiana, compreendendo-as de acordo com os sentidos veiculados pelas 

traduções. Assim, quer para Heidegger, quer para muitos dos que se lhe seguiram, entre 

os quais Arendt, uma das tarefas da filosofia contemporânea é desconstruir e purgar 

estes termos e conceitos do seu recobrimento pela tradição e não só desvelar os sentidos 

                                                                                                                                                     
Mas estes discursos não podem ser apenas discursos, têm de ser acercade algo. Segundo Schwartz, Arendt 
respondeu que as pessoas sempre tiveram assuntos acerca dos quais falar publicamente (Veja-se 
Schwartz, Joseph, «Arendt’s Politics: The Elusive Search for Substance», p. 41). Ora, isto significa que a 
política não descobre o seu conteúdo próprio nesses mesmos assuntos, mas no seu falar acerca deles. Essa 
distinção serve para a pergunta acerca do Que nos faz pensar, pois é ao pensar enquanto actividade de 
demanda por um ser próprio e não às respostas obtidas neste ou naquele tempo que ela se dirige. Além 
disso, o pensar abre espaço para pôr em questão aquilo que, num dado momento, é aceite como seu 
conteúdo substancial, abrindo o espaço para a sua transformação através da acção. Se considerarmos essa 
capacidade politicamente, percebemos que o alvo preferencial da inquirição do pensar é a cristalização da 
política em estruturas de organização social, descobrindo as suas origens políticas e assim criando as 
condições para a sua transformação. Pensar a ousia não significa propor um conteúdo substancial em 
sentido metafísico - derradeiro, imutável, universal e necessário -, mas criar as condições de possibilidade 
do aparecimento futuro de novos conteúdos contingentes e, portanto, da entrada do novo no mundo.        
594 Para usar a expressão de Mesquita, António Pedro, «Os dois sentidos de ousia em Aristóteles», p. 90. 
Neste artigo, Mesquita retoma a conhecida ambiguidade de sentidos do conceito de ousia em Aristóteles, 
uma ambiguidade que determinou a sua compreensão ora como: 1) uma categoria entre outras (no sentido 
aristotélico de substância segunda ou essência); 2) como aquilo do qual todos os predicados são, em 
última instância, ditos e que não é apenas uma categoria entre outras, mas o solo que serve de base às 
restantes categorias.          
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originais destas palavras fundantes, mas também compreender a sua capacidade 

fundacional.  

 O conceito de ousia é, para Aristóteles, o lugar de uma distinção real traçada entre 

os predicados que lhe pertencem propriamente e que, por essa razão, dizem o que ela é, 

e os demais predicados. Segundo Mesquita:  

 
As qualidades, quantidades, etc., dizem de que tipo é uma substância sob o ponto de vista 

respectivo da qualidade, da quantidade, etc. Mas os predicados sob a categoria de 

substância fazem uma coisa diferente: dizem que tipo de substância ela é. As qualidades, 

quantidades, etc., expressam predicados descritivos que podem ser encontrados na 

substância; mas os predicados sob a categoria de substância não descortinam nada que 

esteja na substância: divisam o horizonte de sentido sob o qual ela é tal substância [ousia]. 

[Tais predicados possuem] uma especificidade ontológica fundamental […]: [predicam] a 

substância na sua essência. 595

 
                 

 A reflexão aristotélica a respeito do bem do humano na Ética a Nicómaco – cujo 

núcleo é constituído por uma semântica das actividades humanas596

 Não se trata aqui de afirmar que o homem é a medida de todas as coisas, mas tão-só 

de reconhecer a capacidade de o seu ser próprio, experienciado como uma ambiguidade 

ôntico-ontológica, ser instância privilegiada de acesso a essa mesma medida e, 

simultaneamente, o limite ou condição imposta a toda a sua determinação.  

 – é transformada, 

na apropriação heideggeriana e arendtiana, numa reflexão a respeito da condição 

humana, incluindo tudo aquilo que é por ela e nela posto a descoberto, uma reflexão 

cujo ponto de partida são as vidas dos homens, entes cujo ser próprio se descobre 

factualmente, manifestando um ambiguidade viva a que urge dar sentido.  

 Um dos propósitos da desconstrução heideggeriana – uma meta que, a nosso ver, 

permanece em Arendt – consiste num questionamento da proeminência, no pensamento 

grego, de uma compreensão da ousia como presença do presente, e a sua apropriação da 

Ética aristotélica assenta numa leitura da mesma como uma reflexão ôntico-ontologica 

sobre a existência que considera que tudo aquilo que é, isto e aquilo, é como uma 

ambiguidade viva à qual o ser do humano – uma vida propriamente humana e não só 

uma vida em geral – provê um acesso privilegiado.   

                                                   
595 Mesquita, António Pedro, «Os dois sentidos de ousia em Aristóteles», p. 94 (o sublinhado é nosso).   
596 Ver Castanheira, Nuno Pereira, «A eudaimonia no Livro I da Ética a Nicómaco», pp. 99-127.  
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 Para Heidegger, a questão que dirige a investigação filosófica de Aristóteles é a 

questão do ser enquanto ser das entidades, uma vez que há uma diferença entre o ser 

propriamente dito e estas últimas. 

 De acordo com o filósofo alemão, a ontologia aristotélica tem dois problemas:  

1. Por um lado, é equívoca, uma vez que a questão do ser como tal tende a 

confundir-se com a questão do ente e, consequentemente, a ontologia confunde-se com 

a teologia, compreendida como ciência do ente supremo; 

2. Por outro lado, é indeterminada, pois ao estabelecer que o ente no seu ser se diz 

de múltiplas maneiras, Aristóteles não coloca explicitamente nem a questão da unidade 

dessa multiplicidade, nem a questão do sentido de ser que aí é referido. 

Embora Aristóteles não coloque explicitamente, na perspectiva de Heidegger, a 

questão daquilo que reconduz a uma unidade e opera a síntese dos múltiplos modos de 

dizer o ser, este considera que o Estagirita oferece uma resposta implícita: a ousia, 

compreendida pelo filósofo de Heidelberg como a presença do presente (Anwesenheit 

der Gegenwart). Heidegger considera, assim, que o sentido do ser é, para Aristóteles, 

um modo do tempo, a saber, o presente. O mundo e, com ele, o ser-no-mundo, são 

compreendidos pela ontologia grega no sentido de natureza, a qual é interpretada como 

presença constante. O ser, compreendido como natureza, é compreendido 

temporalmente, mas apenas a partir do presente, ignorando as restantes modalidades 

temporais. Com o propósito de compreender o ser a partir do conjunto da 

temporalidade, Heidegger propõe que este seja compreendido a partir da temporalidade 

do Dasein e não a partir da temporalidade da natureza.      

Esta posição fundamental é retomada a seu modo próprio por Arendt na já referida 

distinção entre imortalidade e eternidade597

Em ordem a compreender o modo como Arendt se apropria de alguns aspectos da 

ética aristotélica, nomeadamente na concepção arendtiana da actividade pensante como 

esforço de re-significação da noção de ousia, é fundamental ter justamente presente a 

. Para Arendt, a proeminência da experiência 

do eterno, compreendido como presença constante, resultou na redução do sentido de 

todas as actividades humanas – com a sua mutabilidade, a sua inconstância e sua 

incerteza próprias – a um meio para aceder a um fim, o qual, concebido como presença 

constante, tem de transcender qualquer actividade, transformando a existência, 

compreendida como ser-do-mundo, num não-ser. 

                                                   
597 Veja-se Parte III. 
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lente a partir da qual a pensadora olha para a questão. E essa lente deixa-se ver, parece-

nos, numa frase aparentemente inócua, a saber: 

 
Em toda a tradição de pensamento filosófico e, particularmente, de pensamento político, 

não há talvez um factor singular de tão sobrepujante importância e influência sobre tudo o 

que se lhe havia de seguir do que o facto de Platão e Aristóteles escreverem no séc. IV, sob 

o pleno impacto de uma sociedade politicamente decadente. 598

 
    

É o facto de escreverem sob o impacto de uma sociedade em declínio político – isto 

é, na qual o sentido comum contingente conferido ao ser está já em obra, é 

implicitamente assumido e, como tal, pressuposto como necessário – que determinou a 

compreensão do ser do humano à imagem da natureza e, consequentemente, como 

presença constante.  

O resultado foi a proeminência da contemplação sobre as actividades humanas e a 

sujeição da bios politikos às determinações da bios theoretikos, bem como a 

compreensão da ousia de acordo com o tempo presente e a negligência não só do 

conjunto da temporalidade, mas de uma possível permanência própria de entes em 

devir, de entes finitos como é o caso dos seres humanos, os quais descobrem o seu 

carácter distintivo no facto de existirem.  

 Repensar a ousia nesta condições é, pois, repensar uma medida possível de 

permanência para entes cujo ser é mutável e, como tal, temporal (e não intemporal ou 

eterno)599

 Uma condição indispensável para que este repensar da ousia seja possível é a 

consideração da relação entre história e natureza; simplificando, da relação entre 

temporalidade e ser, a partir do ponto de vista do ente que, no seu ser, coloca a questão 

a respeito do ser daquilo que é.   

.  

 O privilégio da perspectiva teorética, dominada pela experiência do eterno, sobre a 

perspectiva prática no pensamento filosófico e político tradicional fez com que, na 
                                                   
598 «In the whole tradition of philosophical and particularly of political thought, there has been perhaps no 
single factor of such overwhelming importance and influence on everything that was to follow than the 
fact that Plato and Aristotle wrote in the fourth century, under the full impact of a politically decaying 
society.»,, Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, p. 6. Damos esta frase apenas como exemplo, uma vez que 
a ideia é retomada por Arendt em diversas ocasiões, sempre em frases aparentemente inócuas. 
599 Como diz Margaret Canovan num contexto distinto, isto implica que a teoria não constitui um 
substituto para a prática, uma postura que choca com a crença dos pensadores mais tradicionais de que 
construir um sistema teórico impecável é o mesmo que fazer alguma coisa, assim apagando a diferença 
entre uma construção hipotética e um acontecimento envolvendo pessoas reais, num mundo comum. 
Veja-se Canovan, Margaret, «Arendt, Rousseau, and Human Plurality in Politics», p. 298.  
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perspectiva de Arendt, apenas uma pequena parcela da história – da vivência da 

passagem do tempo – fosse conceptualizada, sendo dela excluídas todas as experiências, 

pensamentos ou feitos que não fossem passíveis de subsunção aos padrões e medidas 

impostos pela contemplação do eterno e, consequentemente, pelo privilégio conferido 

ao tempo presente.  

 Entre as experiências sujeitas a exclusão encontra-se, segundo Arendt, a 

experiência grega pré-polis e a sua compreensão da grandiosidade ou carácter distintivo 

dos feitos e iniciativas humanos.  

 A história é uma categoria da existência humana que transforma a singularidade dos 

acontecimentos numa distensão temporal passível de ser narrada, o que implica um 

padrão de medição que os transcende e reúne numa narrativa.   

 Um exemplo apresentado por Arendt para esta transformação da singularidade dos 

acontecimentos numa história que, transcendendo-os, se revela capaz de ser narrada é o 

momento em que Ulisses escuta a estória da sua própria vida – dos seus feitos e dos 

seus sofrimentos. Neste processo, a sua vida torna-se numa realidade exterior, 

transcendendo a particularidade e assumindo uma comunalidade que a torna passível de 

ser vista e escutada não só por outros, mas também pelo próprio Ulisses. É assim 

outorgado à efemeridade da vida de Ulisses um certo carácter de permanência no qual 

este último – sendo o mesmo que escuta, que age e que sofre nessa narrativa – se torna 

deixa ver por si mesmo e por outros, assumindo e reconciliando-se com a realidade que 

lhe é própria. Ulisses inscreve-se assim numa realidade própria. Segundo Arendt, «os 

homens quase se tornavam iguais à natureza através da história e apenas aqueles 

acontecimentos, feitos ou palavras que se erguiam por si mesmos ao desafio sempre 

presente do universo natural eram aquilo a que chamaríamos históricos»600

 Para Arendt, a história ocidental

. 
601

 

 descobriu o seu começo com Heródoto, o qual 

se propôs 

preservar aquilo que deve a sua existência aos homens […] de ser obliterado pelo tempo, e 

outorgar aos feitos gloriosos, espantosos de gregos e bárbaros louvor suficiente de modo a 

                                                   
600 «Through history men almost became the equals of nature, and only those events, deeds, or words that 
rose by themselves to the ever-present challenge of the natural universe were what we would call 
historical.», Arendt, Hannah, «The Concept of History – Ancient and Modern», BPF, p. 47. 
601 Este começo significa sempre, à maneirada coruja de Minerva hegeliana, um começo do que está a 
pôr-se, do que já foi e, como tal, se ausenta.  
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assegurar a sua recolecção pela posteridade e assim fazer brilhar a sua glória pelos 

séculos. 602

 
      

 Assim, o registo dos acontecimentos levado a cabo por Heródoto visou não só 

salvar tudo aquilo que os seres humanos trouxeram ao ser da dispersão no esquecimento 

– salvar os aparecimentos, por assim dizer -, mas também evitar que feitos grandiosos 

permanecessem de forma imprópria – de acordo com uma medida que não é a sua 

enquanto singularidades, mas num ciclo de repetição natural, perdendo o seu carácter 

distintivo. Preservar aquilo que deve a sua existência aos seres humanos significava, na 

Grécia pré-polis e de acordo com Arendt, recorrer ao louvor exigido pela fragilidade e 

efemeridade da acção humana – princípio de unidade das coisas humanas que é, 

simultaneamente, princípio da sua distinção -, louvor que só os poetas e os historiadores 

podiam outorgar. Nas palavras de Arendt: «o herói, o “feitor de feitos grandiosos e o 

dizedor de palavras grandiosas” […] precisava do poeta – não do profeta, mas do 

vidente – cujo dom divino vê no passado aquilo que é digno de ser dito no presente e no 

futuro»603

  Este começo da história ocidental é marcado por uma distinção crucial que assume 

o lugar de pressuposto de todo o registo historiográfico: a distinção entre a mortalidade 

dos seres humanos e a imortalidade da natureza, entre as coisas feitas pelos seres 

humanos e as coisas que vêm ao ser por si mesmas e a partir de si mesmas.  

.  

 Estamos aqui na presença de um paradoxo: aquilo que distinguia as coisas e lhes 

conferia o seu ser próprio era a permanência, ao passo que o traço distintivo do ser do 

humano jazia nas suas actividades efémeras e menos duradouras.  

 Quer no caso dos filósofos, quer no caso dos historiadores e dos poetas, há um 

pressuposto de proeminência do presente, o qual é repetido de acordo com determinados 

padrões de repetição.  

 No entanto, apenas no primeiro caso essa proeminência significou a recondução 

dessa presença e a sua compreensão a padrões e medidas estranhas aos próprios 

acontecimentos, substituindo o desejo humano de distinção pelo impulso identitário da 

                                                   
602 «[…] to preserve that which owes its existence to men, […] lest it be obliterated by time, and to 
bestow upon the glorious, wondrous deeds of Greeks and barbarians sufficient praise to assure their 
remembrance by posterity and thus make their glory shine through the centuries.», Arendt, Hannah, «The 
Concept of History – Ancient and Modern», BPF, p. 41.   
603 «The hero, the “doer of great deeds and speaker of great words” […] needed the poet – not the 
prophet, but the seer – whose divine gift sees in the past what is worth telling in the present and the 
future.», Arendt, Hannah, «The Tradition of Political Thought», TPP, p. 45. 
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procriação à imagem dos ciclos de repetição natural, assim despojando as coisas que 

devem a sua existência ao ser humano de um sentido próprio. Os filósofos resolveram 

este paradoxo negando aos seres humanos a capacidade de se medirem e de medirem a 

diferença do seu próprio ser – manifesta como um dado nos seus feitos – contra a 

grandiosidade natural, equiparando o desejo humano de imortalidade ao desejo natural 

pela procriação, assim reconduzindo a diferença humana a uma mesmidade natural 

repetida no tempo.  

 No que diz respeito ao segundo caso: 

 
[…] a transformação de acontecimentos e ocorrências singulares em história era 

essencialmente a mesma “imitação de acção” em palavras que foi posteriormente usada na 

tragédia grega, na qual […] “a acção exterior está escondida do olho” através dos relatos de 

mensageiros, muito embora não haja qualquer objecção a mostrar o horrível.604

  
 

 Os poetas e historiógrafos, por seu lado, aceitaram a doação da diferença, 

reconhecendo que aquilo que se manifesta como distinto é desde logo merecedor de 

uma imortalidade própria – acrescentamos nós: mesmo que isso que a constitui, embora 

tomado como auto-evidente, não seja imediatamente claro. Todas as coisas cuja 

existência tem como fundamento o ser do humano e a mortalidade que lhe é própria são 

também elas, em certa medida, finitas. Não obstante, os mortais são capazes de dotar as 

suas obras, os seus feitos e as suas palavras de uma certa permanência, detendo, em 

certa medida, a sua marcha em direcção ao perecimento e ao esquecimento. Por via da 

constituição de uma memória que recolhesse e reunisse o que de outro modo se 

dissiparia através da passagem do tempo, o ser do humano e as coisas com que este lida 

descobririam um lugar numa ordem de coexistência na qual predomina a imortalidade, 

constituindo assim uma morada para os mortais na ordem das coisas605

 Na contemporaneidade, o sentido do ser do humano distanciou-se desta 

compreensão da relação entre natureza e história. Na perspectiva de Arendt, a relação 

.  

                                                   
604  «[…] the transformation of single events and occurrences into history was essentially the same  
"imitation of action" in words which was later employed in Greek tragedy, where […] “external action is 
hidden from the eye” through the reports of messengers, even though there was no objection at all to 
showing the horrible.», Arendt, Hannah, «The Concept of History – Ancient and Modern», BPF, p. 45. 
Embora a acção distintiva se esconda do olhar, isto é, não esteja mais presente, o mensageiro comunica o 
“horrível”, o sentimento distintivo que a acção comporta. Vejam-se as secções finais desta Parte IV, nas 
quais se aborda a experiência do thaumazein, chamando-se a atenção para a dimensão política que esta 
experiência assume em Arendt e para o terror que pode comportar. 
605  Voltaremos à posição grega mais adiante, quando abordarmos aquele que é, para nós, o modo 
arendtiano de apropriação da experiência grega da imortalidade como circularidade hermenêutica. 
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está agora como que invertida: tudo se tornou perecível, com a possível excepção da 

inconstância, imprevisibilidade e incerteza constitutivas daquilo a que chama «coração 

humano»606. Possivelmente, a única permanência que resta – e é crucial sublinhar a 

dimensão de possibilidade desta permanência – é justamente a inconstância, incerteza e 

mutabilidade dos assuntos humanos, em suma, a própria finitude, já que «[…] a 

imortalidade não é mais o meio no qual os mortais se movem, mas tomou o seu refúgio 

desabrigado no próprio coração da mortalidade […]»607

 Dada a perecibilidade da natureza e do mundo – consequência das suas “recém-

adquiridas” mutabilidade e temporalidade -, os feitos e as obras anteriormente tidos 

como imortais perderam o seu lugar no mundo, partilhando o seu destino com o destino 

de tudo aquilo que existe: assim que vêm à existência começam a perecer, isto é, 

iniciam o trânsito em direcção ao seu desaparecimento. Assim, qualquer inquirição a 

respeito do sentido do ser do humano e da sua permanência implica uma inquirição a 

respeito de tudo aquilo que é; por seu lado, toda a inquirição a respeito de tudo aquilo 

que é tem implicações – não obstante as exigências científicas de “objectividade” – no 

sentido do ser do sujeito da inquirição.  

.  

 Detenhamo-nos um pouco mais neste aspecto, pois ele subjaz todas as análises 

arendtianas, bem como a nossa reflexão, nomeadamente nesta Parte IV608

 Não obstante a diferença entre a concepção antiga e a concepção moderna de 

história, a relação íntima entre o conceito de história e o conceito de natureza mantém-

se, pois têm uma origem comum. A imposição de condições prescritas pelo observador 

no teste da natureza através do experimento conduziu as ciências naturais a reconhecer 

que um factor subjectivo é assim introduzido em todos os processos naturais ditos 

objectivos. O experimento é uma questão posta ante a natureza, uma questão que não é 

senão o próprio ser do humano

.     

609, razão pela qual as respostas oferecidas pela ciência 

serão sempre respostas dependentes de um ente questionador. Consequentemente, a 

física tornou-se tanto numa inquirição centrada no humano como a história610

                                                   
606 «[…] the human heart […].», Arendt, Hannah, «The Concept of History – Ancient and Modern», BPF, 
p. 44.  

.  

607 «[…] immortality is no longer the medium in which mortals move, but has taken its homeless refuge 
in the very heart of mortality […].», Arendt, Hannah, «The Concept of History – Ancient and Modern», 
BPF, p. 44.  
608  Retomaremos aqui sucintamente alguns dos aspectos abordados na Parte I, agora de forma a 
direccioná-los para o actual objecto de inquirição.  
609 Veja-se a secção «Nós, (Ainda) Modernos?», na Parte I desta nossa reflexão. 
610 O que dá conta da historicidade que invadiu todas as ciências naturais. 
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 De facto, a oposição entre ciências históricas e ciências naturais tinha como 

pressuposto a objectividade absoluta das segundas, objectividade assim tornada critério 

de permanência. Esta objectividade implicava uma atitude de distanciamento do 

observador com respeito ao curso dos acontecimentos, uma atitude de não-interferência 

e não-discriminação, centrada na processualidade sem se preocupar com a distinção do 

que é próprio dos acontecimentos ou singularidades. Ao contrário da perspectiva grega 

– para a qual era possível compreender o universo sem conhecer o processo de vinda ao 

ser das coisas que são por si mesmas e em si mesmas -, na perspectiva moderna as 

“singularidades” eram manifestações despojadas de sentido próprio quando observadas 

na sua independência com respeito ao processo que esteve na sua origem.  

 Todavia, a objectividade está dependente de uma selecção de materiais, de uma 

selecção de conteúdos variáveis que interferem com o processo de desdobramento 

temporal da história. Os critérios de selecção destes conteúdos impõem condições feitas 

pelo ser humano ao curso histórico dos acontecimentos, condições em tudo semelhantes 

às prescritas pelo cientista aos processos naturais no experimento.  

 O problema que aqui se coloca é, para Arendt, o problema da imparcialidade, um 

problema que descobre o seu começo em Homero – veja-se acima a referência a Ulisses 

-, sendo retomado por Heródoto e o seu esforço para salvar as acções grandiosas de 

gregos e bárbaros do esquecimento.  

 A imparcialidade assim descoberta resultava do pressuposto de que as coisas 

grandiosas são auto-evidentes – como já vimos -, e esta grandiosidade ou carácter 

distintivo era concebida como uma aspiração à imortalidade que, no caso dos mortais, 

significava um esforço de transcendência da vida individual, um esforço manifesto no 

discurso dirigidos a outros que, como o próprio, procuravam distinguir-se.  

 Para Arendt, este é o tipo mais elevado de “objectividade” que nos foi dado a 

conhecer, um tipo de objectividade que descobriu, no discurso incessante entre cidadãos 

da polis, um mundo ou ordem de coexistência comum considerado a partir de um 

número infinito de posições, aquilo a que a autora, recuperando uma experiência grega, 

chamou “dokei moi”611

 A dúvida moderna, expressa no omnibus dubitandum est de Descartes, pôs em 

causa o pressuposto de realidade de uma ordem de coexistência “objectivamente” dada 

, o aparecer a cada um de uma ordem de coexistência constituída 

por uma pluralidade de perspectivas.  

                                                   
611 Dedicamos mais adiante uma parte significativa desta reflexão à tentativa de compreensão desta 
experiência. 
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à discursividade humana, alienando o humano com respeito ao mundo. Em 

consequência, a dúvida deslocou essa realidade do objecto “sentido” ou manifesto para 

a sensação enquanto tal ou o sentir. As descobertas das ciências naturais mostraram a 

Descartes que o ser humano, na sua demanda pela verdade e pelo conhecimento, não 

deve fiar-se no que é dado como auto-evidente à sua mente ou à sua razão. A realidade 

não se manifestava mais como um aparecimento que transcendia a sensação, mas tinha-

se retirado para a subjectividade de um dar-se que se sente a si mesmo, razão pela qual 

as ciências naturais conferiram um lugar privilegiado ao experimento. Este último, ao 

interferir directamente com a natureza e, como tal, com o dado, garantiu um 

desdobramento entre Ser e Aparecer cujo progresso se mostrou sem limites, tornando-se 

no núcleo distintivo da iniciativa científica.  

 O resultado deste desenvolvimento foi a convicção de que, embora o ser humano 

não possa reconhecer a ordem de coexistência que lhe é dada e que ele mesmo não fez, 

ele é capaz de conhecer o que ele mesmo fez, introduzindo assim a atitude pragmática 

nas ciências que está na base da concepção moderna da ciência como tecnociência e da 

tecnologia como solo quer das ciências naturais, quer das ciências históricas. Da 

demanda pelo “Quê” característica da Antiguidade passamos, por via dessa atitude 

pragmática, a uma investigação do “Como”, isto é, passamos de um interesse nas coisas 

para um interesse nos processos, para os quais as coisas são apenas produtos derivados 

acidentais: se o ser humano pode apenas conhecer o que ele mesmo faz, então conhecer 

uma coisa é compreender o processo da sua vinda ao ser. 

 Assim, a história moderna, com a sua compreensão e medida própria da 

temporalidade, não reúne os feitos e sofrimentos dos seres humanos – tomados nas suas 

singularidade e diferença próprias -, mas consiste num único processo que deve a sua 

existência à espécie humana. Não se trata já de uma história de seres humanos, na sua 

pluralidade, mas da história da Humanidade no processo da sua realização. 

 Para Arendt: 

 
Actualmente, esta qualidade que distinguia a história da natureza é também uma coisa do 

passado. Sabemos hoje que, embora não possamos “fazer” a natureza no sentido de criação, 

somos muito capazes de começar novos processos naturais, e que consequentemente, num 

certo sentido, “fazemos a natureza”, isto é, na medida em que “fazemos história”. 612

                                                   
612 «Today this quality which distinguished history from nature is also a thing of the past. We know today 
that though we cannot “make” nature in the sense of creation, we are quite capable of starting new natural 
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 Isto significa que o ser humano começou a agir na natureza tal como anteriormente 

agia na história, desencadeando processos naturais que não teriam vindo ao ser sem a 

sua interferência. Nas palavras de Arendt:  

 
No momento em que iniciámos processos naturais próprios – e cindir o átomo é 

precisamente um tal processo natural feito pelo homem – não só aumentámos o nosso poder 

sobre a natureza, ou nos tornámos mais agressivos nas nossas lidas com as forças dadas da 

Terra, mas pela primeira vez levámos a natureza para o mundo humano enquanto tal, e 

obliterámos as fronteiras defensivas entre os elementos naturais e o artifício humano pelas 

quais todas as civilizações anteriores estavam cercadas.613

 
  

 Natureza e história reúnem-se, pois, no conceito de processo, o qual assume uma 

predominância na consideração de tudo sem atenção a ocorrências individuais 614

 Chegamos agora ao ponto a que pretendíamos chegar e que, a nosso ver, permite 

trazer alguma iluminação à nossa interpretação da inquirição arendtiana pelo “Que” nos 

faz pensar. Diz Arendt:  

. Pode 

assim dizer-se que o conceito de processo está para a relação entre história e natureza na 

era moderna como o conceito de imortalidade estava para a mesma relação na 

Antiguidade. Não significa isto que história ou natureza possuam a processualidade 

como sua qualidade objectiva, mas que esta processualidade é o resultado inevitável da 

acção humana enquanto capacidade humana de distinção numa condição de pluralidade, 

de sermos todos o mesmo – humanos -, mas de tal modo que jamais somos o mesmo 

que outro que nos tenha precedido, que seja nosso coetâneo ou que viva depois de nós.   

 
Não as capacidades do homem, mas a constelação que ordena as suas relações mútuas pode 

mudar e muda historicamente. Tais mudanças podem ser melhor observadas nas 

interpretações de si-mesmo do homem, cambiantes ao longo da história, as quais, embora 

                                                                                                                                                     
processes, and that in a sense therefore we “make nature”, to the extent, that is, that we “make history”», 
Arendt, Hannah, «The Concept of History – Ancient and Modern», BPF, p. 58. 
613 «The moment we started natural processes of our own-and splitting the atom is precisely such a man-
made natural process-we not only increased our power over nature, or became more aggressive in our 
dealings with the given forces of the earth, but for the first time have taken nature into the human world 
as such and obliterated the defensive boundaries between natural elements and the human artifice by 
which all previous civilizations were hedged in.», Arendt, Hannah, «The Concept of History – Ancient 
and Modern», BPF, p.60. 
614 Para as consequências desta desatenção à individualidade no que diz respeito ao ser do humano 
remetemos o leitor para a Parte I. 
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possam ser deveras irrelevantes para o “Quê” derradeiro da natureza humana, são ainda as 

mais breves e mais sucintas testemunhas do espírito de épocas inteiras.615

      
    

 Embora o “coração humano” – para cuja inconstância, incerteza e mutabilidade 

foram trazidas natureza e história – esteja para lá daquilo que nos é possível conhecer, 

podemos tentar compreendê-lo na sua historicidade retornando aos testemunhos de 

épocas que, sendo relatos da relação entre história e natureza e da experiência humana, 

se distinguem da compreensão que temos de nós mesmos e da ordem de coexistência 

que nos confere realidade. Esse é, como dissemos acima, possivelmente único traço 

comum que permanece entre nós.  

 Enquanto entes inquiridores, podemos colocar questões a esses relatos e essas 

compreensões, embora apenas a partir da nossa condição de entes capazes de 

desencadear processos naturais, de entes para os quais a natureza deixou de ser auto-

evidente e se tornou incerta. É compreendendo o ser do humano como uma questão e 

aceitando o carácter condicionado de todas as respostas passíveis de serem obtidas que 

Arendt, em nosso entender, coloca a questão “O que nos faz pensar?”.  

 E essa é a perspectiva experimental que assumimos também, cientes do que é 

afirmado no Princípio de Incerteza, a saber, que «“ […] existem determinados pares de 

quantidades, tais como a posição e a velocidade de uma partícula, que estão 

relacionados de tal forma que determinar um deles com precisão acrescida implica 

necessariamente determinar o outro com precisão reduzida”»616, uma perspectiva que 

tem origem na física, quando Heisenberg afirma: «“[…] decidimos, pela nossa selecção 

do tipo de observação utilizada, quais são os aspectos da natureza que devem ser 

determinados e quais devem ser indistintos”»617

Mas qual é, então e para retomar a questão que aqui nos trouxe, o sentido que ousia 

deve assumir à partida em Arendt, se é que deve assumir algum?  

.  

                                                   
615 «Not the capabilities of man, but the constellation which orders their mutual relationships can and does 
change historically. Such changes can best be observed in the changing self-interpretations of man 
throughout history, which, though they may be quite irrelevant for the ultimate "what" of human nature, 
are still the briefest and most succinct witnesses to the spirit of whole epochs.», Arendt, Hannah, «The 
Concept of History – Ancient and Modern», BPF, p. 62. 
616 «The uncertainty principle “asserts that there are certain pairs of quantities, like the position and 
velocity of a particle, that are related in such a way that determining one of them with increased precision 
necessarily entails determining the other one with reduced precision.», Arendt, Hannah, «The Conquest of 
Space and the Stature of Man», BPF, p. 271. 
617 «[…] “we decide, by our selection of the type of observation employed, which aspects of nature are to 
be determined and which are to be blurred.», Arendt, Hannah, «The Conquest of Space and the Stature of 
Man», BPF, p. 271. 
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Segundo Debra Nails, o primeiro uso registado da palavra ousia pode ser encontrado 

em Heródoto618, no sentido comum de “aquilo que pertence a cada um” 619, “bens” ou 

“propriedade”. O uso de ousia neste sentido pré-filosófico por parte de Heródoto é 

confirmado por Liddell-Scott620

É neste sentido, ainda despido de carga filosófica que, em nosso entender, deve ser 

compreendida a ousia que a pergunta arendtiana pelo “Que” nos faz pensar subentende. 

E é esse sentido que é inquirido a partir da condição moderna descrita nas páginas 

acima.  

.  

Trata-se aqui de uma compreensão preliminar de ousia, uma compreensão que 

assume o carácter de um pressuposto no imediato das relações quotidianas e que não 

pretende significar outra coisa senão “aquilo que me é próprio” ou “aquilo que me é 

devido”. Trata-se, no fundo, daquilo a que Arendt chama, recuperando uma expressão 

grega e latina presente nas mais diversas discussões acerca da justiça, “suum cuique”621

A experiência imediata daquilo que é próprio de cada um não é filosófica, mas 

política, isto é, não é individualmente determinada por cada um na solitude do seu 

próprio pensar, mas genérica e negativamente dada pela lei que regula as trocas 

mundanas, a qual serve tão-só de referencial à autodeterminação.  

, 

e que pode ser esclarecida por uma retomada do tema da lei, intimamente relacionado 

com a questão dos padrões e das medidas apropriados a uma consideração do carácter 

distintivo da existência ou ser do humano.  

A referencialidade da lei – compreendida como a referencialidade mundana e, como 

tal, como universalidade contingente – não se estende à vida pessoal, à dimensão da 

vida de cada um que brota não do conjunto de funções que são desempenhadas numa 

ordem de coexistência e através das quais cada um é precisamente reconhecido como 

algo que fundamentalmente não-é, mas desse algo que se manifesta a si mesmo, 

autonomamente, em todas as máscaras que possam ser assumidas por cada um nos seus 

intercâmbios com o mundo622

                                                   
618 Veja-se Heródoto, 1.92., 6. 86, I. 

. Embora defina os limites da vida pessoal, a lei não pode 

transmitir e outorgar “aquilo que é devido” individualmente a cada um. A lei tem uma 

619 Veja-se Nails, Debra, «Ousia in the Platonic Dialogues», The Southwestern Journal of Philosophy, 
Volume 10, Issue 1, Spring 1979, p. 71 (pp. 71-77).  
620 Veja-se Liddell, Henry George, and Scott, Robert, A Greek-English Lexicon, p. 1096. 
621 Veja-se Arendt, Hannah, «On the Nature of Totalitarianism: An Essay in Understanding», EU, pp. 
333-334. 
622 A respeito da lei veja-se a Parte I desta reflexão, nomeadamente a secção dedicada à expropriação e à 
apropriação arendtiana da noção de propriedade, bem como da mesma Parte intitulada «Nós (Ainda) 
Modernos?».  
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função dual: por um lado, regula a esfera público-política, isto é, serve de referencial 

contingente para as acções humanas e a sua destinação comum; por outro lado, traça os 

limites do espaço no qual os destinos pessoais se desvelam.  

Assim, e como mencionámos num momento anterior desta reflexão, a estrutura de 

legalidade traça as condições de possibilidade da existência como um “Não” que abre 

um espaço entre um Quê que nos chega do passado e um Quê que nos chega do futuro, 

descobrindo o ser do humano como essa abertura inquisitiva do seu ser próprio ou 

ousia623

 Arendt apresenta, em LoM, uma interpretação desse sujeito de predicação ou 

entidade – desse algo que é – como uma actividade fundamentalmente infinda que, à 

imagem do energein aristotélico, está activa por mor de si mesma

.   

624

 No entanto, como já vimos, não é apenas por essa razão – dir-se-ia aparentemente 

antropocêntrica e suspeitosamente antropológica

 e se põe em 

marcha com o intuito de dar sentido de si mesma, ou seja, de descobrir para si um 

fundamento, uma medida.  

625

 Apropriando-se da metáfora aristotélica, Arendt faz corresponder o energein ao 

facto de estar vivo. Assim, a demanda por sentido que caracteriza o ser do humano de 

um ponto de vista próprio não se revela num qualquer fim que sobreviva à própria 

actividade e esteja para lá dela. Revela-se, isso sim, no quadro de uma metafórica 

construída em torno da sensação de estar vivo, do sentir-se a si mesmo por intermédio 

 – que o ser do humano assume um 

lugar central em qualquer indagação em torno da ousia. A ousia é, apropriando-nos da 

expressão de Arendt, “o que nos faz pensar” de um modo não-causal, estabelecendo o 

ser do humano como horizonte e condição de possibilidade de acesso ao sentido, ao 

modo de doação e, consequentemente, de ser de todo o algo que é.  

                                                   
623 É neste sentido que deve ser compreendida a apropriação arendtiana da parábola de Kafka cuja leitura 
nos serviu de introdução a esta Parte IV.  
624 Ver Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 125. 
625 Embora os termos da crítica heideggeriana à identificação entre Dasein e ser do humano não sejam 
vistos com bons olhos por parte de Arendt, a verdade é que esta parece acompanhar as reservas do 
primeiro com respeito a qualquer tentativa de abordar “cientificamente” – abordagem de pendor 
biológico, psicológico ou antropológico – a questão acerca do ser do humano, de identificação da sua 
natureza ou essência, sem levar a cabo previamente uma analítica existencial que permita colocar a 
questão do sentido do ser que a perspectiva “científica” pressupõe, mas não discute. Aceitar uma 
perspectiva pura e simplesmente antropocêntrica nas suas metas e antropológica nos seus termos, tal 
como é proposta pela tradição, particularmente na sua versão moderna, seria impedir que a realidade, 
constituição e persistência fenoménica próprias da existência fossem compreendidas a partir da sua 
manifestabilidade própria. De facto, é justamente a pressuposição não como algo a ser superado e 
eliminado por essa analítica, mas a ser integrado nessa mesma analítica como parte do ser do humano, 
que Arendt procura elucidar, discutir e fundamentar. Veja-se Parte III, nomeadamente as reservas de 
Arendt com respeito à posição kantiana que tomas as questões críticas como questões antropológicas.      
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do qual o pensar enquanto estado existencial e actividade infinda e, consequentemente, 

necessitado de realidade, transita para um outro estado existencial no qual é um 

aparecimento entre outros – um modo de predicação entre outros possíveis, 

genericamente semelhante aos restantes -, obtendo nesse trânsito contínuo, nessa 

contínua revolução que não é mais do que o movimento de compreensão daquilo que é, 

a concretude de que a expressão “necessidade da razão” dá conta. 

 A interpretação arendtiana de energein deriva da etimologia da própria palavra e da 

apropriação aristotélica da mesma. Para Aristóteles, ergon era o resultado ou produto de 

uma actividade de feitura ou engendramento de algo, sendo que as diferentes 

actividades se distinguem entre si de acordo com os fins ou produtos por si visados626

 No caso de energeia, e de acordo com a leitura de Arendt, o produto ou fim da 

actividade é a actividade ela mesma, pelo que a sua realização implica um reenvio a si 

mesma e, nessa medida, uma certa circularidade, uma certa concepção de auto-

referencialidade.  

. 

No contexto do pensamento aristotélico, as actividades têm um carácter intencional, 

concretizando-se como posição de um fim ao nível do seu dinamismo próprio. Em 

consequência, cada actividade corresponde sempre a uma projecção ou antecipação do 

seu fim próprio, o qual se constitui em seu fundamento ou razão de ser, e a realização 

desse fim corresponde ao cumprimento da actividade ela mesma.  

 Em apoio desta metáfora, Arendt cita Aristóteles, o qual afirma que «“a actividade 

de pensar [energeia que tem um fim em si mesma] é vida”»627

 

, acrescentando: 

A sua lei inerente, que apenas um deus pode tolerar para sempre, e o homem de vez em 

quando628, tempo durante o qual ele é semelhante a deus, é “o movimento incessante, que é 

movimento num círculo” – isto é, o único movimento que nunca atinge um fim ou resulta 

num produto final. 629

                                                   
626 Ver Aristóteles, EN, 1094a1-6.  

          

627 «“The activity of thinking [energeia that has its end in itself] is life”», Arendt, Hannah, «Thinking», 
LoM, p. 123. 
628 A expressão usada por Arendt é “now and then”, a qual expressaria melhor aquela que consideramos 
ser a intenção de Arendt se traduzida à letra como “agora e então”, uma vez que é apenas como presença 
plena – agora –, a qual é sempre, para o ser do humano, passado – então – que o ser do humano faz 
experiência da vida como sua e, portanto, de alguma realidade e permanência da vida ou ser do humano 
no seu contínuo devir. Optámos pela tradução menos literal, salvaguardando a elegância da frase em 
língua portuguesa, embora fazendo acompanhar a tradução deste esclarecimento.  
629 «Its inherent law, which only a god can tolerate forever, man can merely now and then, during which 
time he is godlike, is “unceasing motion, which is motion in a circle” – the only movement, that is, that 
never reaches an end or results in an end product.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, pp. 123-124. 
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 Para Arendt, esta metáfora aristotélica da vida corresponde ao próprio processo 

vital, o qual, embora tenha lugar entre o nascimento e a morte e, como tal, seja 

caracterizado por um movimento rectilíneo, anda igualmente em círculos – 

correspondente a uma circularidade hermenêutica ou de compreensão – enquanto o 

humano for vivo. Por outras palavras, estar vivo corresponde a uma sucessão temporal 

acompanhada por uma recorrência, um reenvio constante que corresponde à demanda 

por sentido na imanência dessa mesma sucessão, numa actividade compreendida como 

«a “actividade perfeita e desimpedida que [por esta mesma razão] acolhe na imanência 

de si mesma o mais doce de todos os deleites”»630

 Estar vivo corresponde também a uma feitura, inscrevendo-se na ordem da 

facticidade, mas cujo carácter intencional – na curta medida em que se pode falar aqui 

de intencionalidade – é vazio, antecipando um fim ou objecto que não consegue realizar 

– dada a já referida inefabilidade –, assim reenviando ao seu próprio carácter fáctico, 

afundando-se nele com vista a nele descobrir a razão ou fundamento do seu ser.  

, um deleite que é, por definição, 

inefável.  

 Portanto, não faz literalmente sentido – é absurdo – perguntar por que razão 

pensamos e compreendemos ou, o que é praticamente o mesmo, por que razão estamos 

vivos, uma vez que o “Porquê?” remete para causas, propósitos e finalidades últimas, e 

essas estão para lá daquilo que o pensamento pode alcançar.  

 Para Arendt, apenas a pergunta pelo “Que” no faz pensar e compreender é capaz de 

gerar sentido – e, como tal, engendrar uma vida ou um ser propriamente humanos. Isso 

é assim porque apenas esta questão leva a cabo a ab-rogação da pergunta pelas causas – 

não a elimina, mas conserva-a e suspende-a – e nos coloca ante o solo de todo o pensar: 

o facto de estarmos vivos, actividade na qual, na medida em que é da ordem da 

facticidade, estamos desde logo envolvidos e que compreendemos de forma implícita, e 

à qual temos de recorrentemente voltar no sentido de retomar a obra em que se constitui 

uma vida humana. Neste sentido, Arendt afirma: 

 
Nas Investigações Filosóficas de Wittgenstein […] há um jogo de pensamento interessante 

[…]. Ele pergunta […]: “Como podemos descobrir porque pensa o homem?”, a respeito do 

qual ele responde: “Acontece frequentemente que só nos tornamos cientes dos factos 

                                                   
630 «[…] the “perfect and unhindered activity which [for this reason] harbors within itself the sweetest of 
all delights […].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 123. 
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importantes se suprimirmos a questão ‘porquê?’; e então, no curso das nossas 

investigações, estes factos conduzem-nos a uma resposta”. É num esforço deliberado para 

suprimir a questão Porque pensamos? Que lidarei com a questão Que nos faz pensar?.631

      
   

 Torna-se, assim, mais claro o que Arendt quer dizer quando se refere à origem 

grega da filosofia. Retomando uma ideia já avançada linhas acima, pode dizer-se que a 

filosofia grega é a filosofia original de um ponto de vista dual e complementar, à 

imagem do facto – energein ou estar-vivo, uma auto-referencialidade fáctica – cujo 

sentido a compreensão e o pensar procuram determinar: 

1. Por um lado, a originalidade grega corresponde a um ponto de vista histórico ou 

da sucessão temporal, já que é na Grécia que surgem os primeiros registos de uma 

tentativa sistemática de resposta à questão do sentido do ser daquilo que é, dando 

origem à filosofia e à metafísica. Isto conduz-nos a uma origem no passado que foi, 

também ela, resultado de um tipo particular de feitura e é, como tal, contingente. Neste 

sentido, demandar a origem não é fazer assentar o ser do humano numa qualquer 

naturalidade sempre já dada, mas num passado que, para ser passado, tem de ser 

permanentemente descoberto, actualizado e fundado no presente; 

2. Por outro lado, a originalidade grega corresponde a um modo de pensar e 

compreender a origem, uma origem que, sendo da ordem da facticidade, é sempre pré-

filosófica e, como tal, parte sempre do seu carácter aparentemente familiar e auto-

evidente. É a este carácter aparentemente auto-evidente da origem, experienciado na 

facticidade, que temos sempre de retornar em quaisquer inquirições, mesmo que estas 

nos levem para muito longe do ponto de partida.    

  

 

1.6. CIRCULARIDADE HERMENÊUTICA E FINITUDE 

 Estes esclarecimentos considerados, podemos dizer que, de um ponto de vista grego 

– e, portanto, deste ponto de vista pressuposto, pré-ontológico/pró-ôntico tal como 

apropriado por Arendt –, todas as coisas físicas, compreendidas como as coisas que vêm 

por si mesmo ao ser sem necessidade de suporte ou fundamento outro que não elas 
                                                   
631 «In Wittgenstein’s Philosophical Investigations [...] there is an interesting thought game […]. He asks 
[…]: “How can we find out why man thinks?” Whereupon he answers: “It often happens that we only 
become aware of the important facts, if we suppress the question ‘why?’; and then in the course of our 
investigations these facts lead us to an answer”. It is in a deliberate effort to suppress the question, Why 
do we think? that I shall deal with the question, What makes us think?», Arendt, Hannah, «Thinking», 
LoM, p. 125. 
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mesmas, são independentes, no sentido de conterem em si mesmas a sua origem. Como 

tal, essas coisas são caracterizadas pela plena presença, dada num movimento de auto-

patenteamento que corresponde ao arrancamento do seu ser à obscuridade e ao 

esquecimento em direcção à manifestação plena da sua verdade, no sentido de alêtheia. 

A alêtheia constitui-se, pois, como movimento de desvelamento que justifica, isto é, 

que funda o ser de cada coisa. Não carecendo de nada exterior a si mesmas para 

alcançarem a plenitude do seu ser, as coisas são, de certo modo – isto é, naturalmente –, 

para sempre.  

 No entanto, este “ser-para-sempre” grego não significava, no caso das coisas vivas, 

uma imortalidade dos indivíduos, mas a imortalidade da espécie, garantida pelo ciclo 

recorrente da vida na procriação. A eterna recorrência é, neste quadro, a melhor 

aproximação possível de um mundo em deveniência – de um mundo vivo 

constantemente em mudança num processo de vir-a-ser ou de engendramento – ao Ser. 

Mas uma tal recorrência, compreendida como engendramento auto-replicativo ou 

reprodutor de si mesmo, garante apenas a sobrevivência da espécie através da 

continuidade do processo de engendramento.  

 Este ponto foi debatido por nós, ainda que de um ponto de vista apenas 

aparentemente diferente, quando reflectimos acerca da Modernidade e dos seus traços 

constitutivos. De facto, trata-se aqui do processo vital ou daquilo a que Arendt, em 

THC, chamou “labor”:  

 

[…] a actividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, cujo 

crescimento espontâneo, metabolismo e eventual decomposição estão vinculados às 

necessidades vitais produzidas e servem de alimento ao processo vital. A condição humana 

do labor é a vida ela mesma. 632

 

  

 A recorrência, na sua dimensão meramente natural, não torna os indivíduos – a 

saber, aqueles cuja especificidade consiste justamente na capacidade de se arrancarem à 

                                                   
632  «Labor is the activity which corresponds to the biological process of the human body, whose 
spontaneous growth, metabolism, and eventual decay are bound to the vital necessities produced and fed 
into the life process by labor. The human condition of labor is life itself.», Arendt, Hannah, THC, p. 7. Na 
medida em que as principais características do labor foram abordadas quando discutimos a Modernidade, 
remetemos o leitor para esse capítulo, nomeadamente para a secção em analisámos a alienação na sua 
relação com a dinâmica de expropriação/acumulação de riqueza. Muito embora os termos em que Arendt 
concebe o labor estejam mais directamente expostos nessa secção, trata-se aqui da exploração de uma 
experiência similar, sublinhando-se o facto de aqui, como no labor, a condição de estar vivo ser o 
pressuposto básico de qualquer inquirição a respeito do carácter.    
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circularidade do processo reprodutivo, afirmando uma diferença com respeito à 

mesmidade garantida naturalmente por intermédio da procriação – imortais. A 

recorrência não confere permanência própria aos existentes propriamente ditos, 

outorgando-lhes apenas a permanência das coisas naturais. Consequentemente: 

 
[…] integrados num cosmos no qual tudo era imortal, foi a mortalidade que se tornou na 

marca distintiva da existência humana. Os homens são “os mortais”, as únicas coisas 

mortais que há, pois os animais existem apenas como membros das suas espécies e não 

como indivíduos. A mortalidade do homem reside no facto de a vida individual, uma bios 

com uma estória-de-vida reconhecível, brotar da vida biológica, zoe.633

 
   

 A caracterização da filosofia como amor ao saber, como desejo natural de todos os 

homens, ou mesmo como “necessidade da razão” 634 , revelando-a como actividade 

propriamente humana porque própria de entes cujo ser carece de fundamento, decorre 

desta concepção pré-filosófica da natureza, do que significa ser, e da circularidade635

 Em contraste com esta natureza, os humanos, os mortais, são os mais mutáveis e 

instáveis dos seres, constantemente em risco de dissolução no nada, dado carecerem de 

um princípio, fundamento ou origem cuja regência e recorrência se constitua, à imagem 

da recorrência da vida biológica que caracteriza as coisas físicas, em garantia de uma 

certa medida de permanência. Segundo Arendt,  

 

que caracteriza o ser dos entes naturais, uma circularidade que corresponde à perfeição, 

isto é, à completude de um ser ao qual nada falta e que é fundamento de si mesmo.  

 
A mortalidade dos homens jaz no facto de a vida individual, com uma estória de vida 

reconhecível do nascimento à morte, se erguer da vida biológica. Esta vida individual 

distingue-se de todas as outras pelo curso rectilíneo do seu movimento, o qual, por assim 

                                                   
633 «[…] embedded in a cosmos in which everything was immortal, it was mortality which became the 
hallmark of human existence. Men are “the mortals”, the only mortal things there are, for animals exist 
only as members of their species and not as individuals. The mortality of man lies in the fact that 
individua1life, a bios with a recognizable life-story from birth to death, rises out of biological life, zoe.», 
Arendt, Hannah, «The Concept of History», BPF, p. 42. 
634 Como referimos acima, esse é um “princípio subjectivo de diferenciação” de uma razão humana, 
portanto, finita e condicionada, um princípio que lhe serve de orientação na sua actividade no momento 
em que, na ausência de objectos dados espácio-temporalmente, ela pode apenas recair sobre si mesma em 
ordem a regular o seu uso – em suma, torna-se fundamento de si mesma, ainda que, como vimos 
anteriormente, esse fundamento seja um abismo, uma aposta que a razão faz em si mesma, pressupondo 
algo que não pode conhecer objectivamente.         
635 Esta circularidade deve ser compreendida, no que a Arendt diz respeito, como uma circularidade 
hermenêutica e não como uma qualquer concepção do movimento natural com pretensões de 
cientificidade.  
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dizer, atravessa o movimento circular da vida biológica. Isto é a mortalidade: mover-se ao 

longo de uma linha rectilínea num universo onde tudo, se se mover de todo, se move numa 

ordem cíclica.636

 
   

 E acrescenta, num outro lugar: 

 
Através da história da filosofia tem persistido uma curiosa noção de uma afinidade entre 

morte e filosofia. Supôs-se, por muitos séculos, que a filosofia ensinava aos homens como 

morrer […].637

 

    

 Apropriando-nos das primeiras linhas de um poema de Auden intitulado In Praise 

of Limestone, o princípio ou fundamento, esse ser que o humano busca para si ao 

filosofar, «se forma a paisagem única da qual nós, os inconstantes, estamos 

conscientemente saudosos, é primariamente porque se dissolve na água» 638

 Assim, a filosofia consiste nesse esforço de preenchimento da ausência de 

fundamento experienciada por entes que, ao contrário das restantes coisas da natureza, 

não vêm ao ser por necessidade num ciclo de mesmidade indiferente, mas no quadro de 

uma contingência radical que se manifesta na ausência de um ser próprio.  

, isto é, 

porque é fluido, estando constantemente em risco de se transformar em nada. 

 É a essa perseverança ou esforço agonístico no ser que Arendt chama 

«imortalidade» 639

 

, uma perseverança imanente à contingência e à mortalidade que, 

contudo, as transcende, acompanhando os feitos e as acções de um ente marcado pela 

finitude. A imortalidade – e não a mortalidade ou a eternidade como sua contraparte – é, 

assim, disposta com a sua 

                                                   
636 «The mortality of men lies in the fact that individual life, with a recognizable life-story from birth to 
death, rises out of biological life. This individual life is distinguished from all other things by the 
rectilinear course of its movement, which, so to speak, cuts through the circular movement of biological 
life. This is mortality: to move along a rectilinear line in a universe where everything, if it moves at all, 
moves in a cyclical order.», Arendt, Hannah, THC, p. 19. 
637 «Throughout the history of philosophy a vey curious notion has persisted of an affinity between death 
and philosophy. Philosophy for many centuries was supposed to teach men how to die […].», Arendt, 
Hannah, «Thinking», LoM, p. 79. 
638 «If it forms the one landscape that we, the inconstant ones, are consistently homesick for, this is 
chiefly because it dissolves in water», in Auden, W.H., W.H. Auden Selected Poems – New Edition, p. 
184. 
639 «Immortality means endurance in time, deathless life on this earth and in this world as it was given 
[…].» («Imortalidade significa perseverança no tempo, vida sem morte nesta terra e neste mundo tal 
como foi dada […].»), Arendt, Hannah, THC, p. 18.  
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[…] meta […] original […], linguisticamente o alvo mais natural para homens que se 

compreenderam a si mesmos como mortais, thnêtoi ou brotoi, para os quais, de acordo com 

Aristóteles, a morte era o «maior dos males», e que tinham como parentes, suas relações de 

sangue, “respirando de uma mãe”, os deuses imortais.640

 
        

 A contingência do ser do humano experiencia-se numa finitude que expressa a 

possibilidade de, justamente por estar sempre e já a ser sem razão, numa dependência 

com respeito a fins que não são propriamente seus, a sua existência poder dissolver-se 

num nada.  

 Em resultado, a possibilidade da morte, de deixar de ser como esquecimento do seu 

próprio ser – do lêthês de que a-lêtheia é negação peculiar por via do alfa privativo – 

está sempre e em certa medida presente como essa ausência de fundamento641

 A filosofia é, pois, o pensar da razão, do princípio, do fundamento, compreendido 

como pensar da origem de um ente que experiencia ou vive o seu ser como falta de um 

ser próprio.  

.   

 A demanda da filosofia pelo fundamento, no quadro das suas origens gregas, 

traduz-se, assim, numa iniciativa sempre retomada de fundação. 

 Atendendo ao carácter antecipatório da vivência – a vida ou o ser antecipam-se a 

qualquer reflexão acerca do seu sentido –, o filosofar como pensar ou compreender da 

origem é uma exigência posta ao humano pelo seu próprio ser, um requerimento 

descoberto à maneira de um pressuposto.  

 Deste ponto de vista, pensar e compreender não constituem outra coisa senão a 

demanda pelo sentido do ser de um humano que, compreendendo-se imediata e 

implicitamente como finito, se abre a uma completude possível. E assim se descobre um 

tal sentido não como já feito, mas como afazer, como tarefa, como esforço de 

realização, como algo em aberto e, portanto, como uma questão viva demandando por 

uma resposta.  

 A necessidade de ser experienciada pelo humano não corresponde tanto a uma 

imperfeição, mas a uma resposta à reivindicação de actualização da diferença que 

constitui um ente que se experiencia como finito e que se faz sentir como movimento 
                                                   
640 «[…] original […] goal […] linguistically the most natural aim to men who understood themselves as 
mortals, thnetoi or brotoi, for whom, according to Aristotle, death was “the greatest of all evils”, and who 
had as their kindred, their blood relations, as we would say, “drawing breath from one mother”, the 
immortal gods.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 138. 
641 Aqui se vê que também para Arendt o ser-para-a-morte assume um lugar central na experiência 
existencial, muito embora se arranque em direcção a uma certa positividade que não tenta anular o 
carácter finito do humano, mas transcendê-lo numa possível imortalidade.    
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em direcção ou ao encontro do seu próprio ser, realizando assim a distinção de si com 

respeito aos restantes entes.  

 Tal diferença actualiza-se como retirada ou retrospecção com respeito ao que está 

imediatamente presente, num movimento pelo qual o humano se distancia e se distingue 

relativamente aos aparecimentos, actualizando assim a sua diferença própria numa 

actividade que traz à presença a ausência de fundamento que constitui o seu ser. É por 

essa razão que, para Arendt, pensar é sempre um repensar, o retomar de algo que já 

aconteceu e pode apenas ser experienciado como ausência.  

 Pensar – e, por afinidade, compreender – é sempre uma ponderação, sopesamento 

ou consideração, um esforço de permanência que, sendo sem fundamento ou razão, se 

traduz num estar-suspenso-no-ser tornado real como experiência do seu ser ou da sua 

vida, para retomar a metáfora aristotélica apropriada por Arendt.  

  

 

1.7. O SER DO HUMANO COMO SER PLURAL – ANTI-TELEOLOGIA E GESTO 

AUTOPRESENTATIVO 

 Concebido como consideração, como um deter-se ou estar na posse do seu ser – 

«todo o pensar exige um parar-e-pensar»642

 

, diz Arendt –, o pensar é sempre reflexo ou 

reflectinte, não no sentido de se ter a si mesmo como objecto, mas de sentir e deleitar-se 

com o seu ser, com a sua própria vida. Para Arendt: 

Estas observações parecem indicar por que razão o pensar, a demanda pelo sentido – 

enquanto oposta à sede de conhecimento, mesmo pelo conhecimento por mor de si mesmo 

– tem tão frequentemente sido sentida como não-natural, como se os homens, onde quer 

que reflictam sem propósito, indo para além da curiosidade natural despertada pela 

multiplicidade de maravilhas do puro ser-aí do mundo e pela sua própria existência, se 

envolvessem numa actividade contrária à condição humana. O pensar enquanto tal, […] 

toda a reflexão que não serve ao conhecimento e não é guiada por necessidades e alvos 

práticos, está, como Heidegger certa vez assinalou, “fora de ordem”. 643

 
      

                                                   
642 «All thinking demands a stop-and-think.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 78. 
643 «These remarks may indicate why thinking, the quest for meaning – as opposed to the thirst for 
knowledge, even for knowledge for its own sake – has so often been felt to be unnatural, as though men, 
whenever they reflect without purpose, going beyond the natural curiosity awakened by the manifold 
wonders of the world’s sheer thereness and their own existence, engaged in an activity contrary to the 
human condition. Thinking as such […], every reflection that does not serve knowledge and is not guided 
by practical needs and aims, is, as Heidegger once observed, “out of order” […].», Arendt, «Thinking», 
LoM, p. 78. 
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 Este “estar fora de ordem” 644 corresponde ao facto de a finitude, ao contrário da 

restante ordem processual, não se integrar num todo processual, mas interromper a 

ordem de repetição característica da vida quotidiana com gestos singulares que, como 

tal, são extraordinários. Segundo Arendt, estes gestos são obras ou feitos, aquilo a que 

os gregos chamavam “erga”, dinamismos que trazem à existência algo cujo ser não é 

necessário, mas se inscreve no campo do possível, da contingência. Tais gestos 

constituem os assuntos humanos – ta tôn anthrôpôn pragmata645

 Nos fragmentos póstumos dedicados à ousia da política – que não são mais do que 

uma reflexão acerca do ser do humano e dessa ambiguidade viva e factualmente plural 

em que se constitui o ser próprio do humano -, Arendt resume a sua posição, afirmando: 

«A política está baseada no facto da pluralidade humana»

, como lhes chamou 

Platão -, o reino das coisas finitas, as quais correm o risco de cair no esquecimento ou, o 

que é o mesmo, de deixarem de ser, sendo remetidas para o passado.  

646

1. “Resulta” de uma feitura, de uma actividade ou iniciativa de constituição de 

algo

. Assim, o solo da política 

constitui-se, para Arendt, a partir de um triplo vector: 

647

2. Sendo um facto, a sua existência não é apenas constatável, é ainda passível de 

um tipo peculiar de demonstração

; 

648

3. Na medida em que “resulta” de uma feitura, é possível pensar num tempo em 

que era inexistente, assim inscrevendo a sua existência no campo da contingência, da 

possibilidade.   

; 

 Ao assinalar que o solo factual da política é a pluralidade humana – termo que 

expressa o facto de sermos todos o mesmo, ou seja, seres humanos, mas de tal modo 

que ninguém é alguma vez o mesmo que qualquer outro649

                                                   
644  Ao qual voltaremos quando abordarmos o significado de thaumazein através da análise de uma 
passagem do Teeteto de Platão. 

 – Arendt indica aquilo que é, 

para si, a condição de possibilidade da política: o facto de cada ser humano ser 

645 Veja-se Platão, Leis, 802a. 
646 „Politik beruht auf der Tatsache der Pluralität der Menschen.“, Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 9.  
647 As aspas assinalam a inadequação de se pensar a ousia humana como um resultado puro e simples, no 
sentido de efeito produzido a partir de uma causa e absolutamente independente desta.   
648  Ainda que se trate de uma “demonstração” peculiar, mais de feição retórica do que de feição 
estritamente lógica, como procuraremos mostrar quando analisarmos a apropriação arendtiana das noções 
de  doxa e de  doxazein. O carácter peculiar desta “demonstrabilidade” surge, nesta secção, intimamente 
ligado à noção de autopresentação.  
649 «Plurality is the condition of human action because we are all the same, that is, human, in such a way 
that nobody is ever the same as anyone else who ever lived, lives, or will live.» («A pluralidade é a 
condição da acção humana porque nós somos todos o mesmo, isto é, humanos, de tal modo que ninguém 
é alguma vez o mesmo que qualquer outro que tenha alguma vez vivido, viva, ou venha a viver.»), 
Arendt, Hannah, THC, p. 8. 
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diferente, constituindo um acontecimento ou singularidade, ao mesmo tempo que 

partilha com outros algo que se configura num espaço de coexistência. Ser humano é 

constituir-se numa pluralidade, uma singularidade entre singularidades possíveis.  

 Este é o núcleo da compreensão arendtiana do ser do humano como fenómeno 

essencialmente político, com uma importante ressalva: o humano não é político por 

natureza, algo que é sublinhado pelo carácter factual da sua condição; ele faz-se 

político, pois «Deus criou o homem, mas os homens são um produto humano, terreno, 

produto da natureza humana»650

 A posição de Arendt está ancorada na apropriação de uma conhecida distinção 

aristotélica, a distinção entre poiêsis e praxis. Arendt distingue entre as artes que se 

realizam na performance, sem resultados exteriores à mesma, e as artes criativas do 

fazer, pelas quais é produzido algo que perdura para lá da actividade que o trouxe à 

existência, tornando-se dela independente

.  

651

 A distinção aristotélica

.  
652

                                                   
650 „Gott hat den Menschen geschaffen, die Menschen sind ein menschliches, irdisches Produkt, das 
Produkt der menschlichen Natur.“,  Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 9.  

 chama a atenção para o facto de praxis ou acção e poiêsis 

ou produção constituírem um campo no qual algo é trazido à existência por uma 

actividade de engendramento. Com esta distinção, Aristóteles tenta compreender a 

diferença específica do dinamismo da acção com respeito à produção. Embora 

aparentemente distintos, ambos os tipos de actividade trazem algo à existência, 

constituindo-se num certo tipo de génese ou origem. Não é novidade que a teleologia 

assume um carácter preponderante no pensamento aristotélico, pelo que, para 

Aristóteles, essa diferença específica só pode ser determinada pela finalidade visada por 

cada tipo de actividade. Aristóteles baseia a sua distinção entre acção e produção no 

facto de a primeira ter um fim em si mesma e a última descobrir o seu fim num produto 

essencialmente estranho à actividade de engendramento que está na sua origem. 

651 «[…] the specific meaning of each deed […] can lie only in the performance itself and neither in its 
motivation nor its achievement. It is this insistence on the living deed and the spoken word as the greatest 
achievements of which human beings are capable that was conceptualized in Aristotle’s notion of 
energeia (“actuality”), with which he designated all activities that do not pursue an end (are ateleis) and 
leave no work behind (no par’ autas erga), but exhaust their full meaning in the performance itself.» 
(«[…] o significado específico de cada feito […] pode jazer apenas na performance ela mesma e nem na 
sua motivação nem na sua consecução. É esta insistência no feito vivo e na palavra falada como as 
maiores consecuções de que os seres humanos são capazes que foi conceptualizada na noção de energeia 
(“actualidade”) de Aristóteles, com a qual ele designava todas as actividades que não buscam um fim (são 
ateleis) e não deixam para trás qualquer obra (nenhuma par’ autas erga), mas esgotam o seu significado 
pleno na própria performance.»), Arendt, Hannah, THC, pp. 206-207. 
652 Veja-se Aristóteles, EN, 1094a1-6.  
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 As reservas de Arendt a respeito de uma distinção teleologicamente baseada são 

tornadas claras pela sua crítica à tradição filosófica e particularmente ao pensamento 

heideggeriano, no qual a tradição atinge a sua culminação e o ser-para-o-fim assume um 

carácter decisivo, como vimos. A dependência do Si-mesmo heideggeriano e do seu 

modelo de auto-referencialidade – supostamente de feição práxica – com respeito a um 

ser concebido à imagem da produção conduziu a uma transformação da produção de 

uma actividade visando a conservação daquilo que é – já que o bem é o visado por cada 

coisa653

 Assim, o termo “fim”, tão caro à filosofia aristotélica, não é, para Arendt, o mais 

indicado para pensar o carácter performativo da acção. Sendo justos para com 

Aristóteles, e tratando-se de uma actividade que existe apenas na pura actualidade, falar 

de meio e fim no quadro de uma compreensão do dinamismo práxico não é senão uma 

forma de o Estagirita sublinhar as afinidades entre acção e produção, ao mesmo tempo 

que mantém bem presente a desadequação do uso de tais categorias no que respeita ao 

assunto em questão.  

 – numa actividade que pressupõe a aniquilação de tudo aquilo que é.  

 Não obstante, o uso de tal terminologia, reforçado pelo pressuposto teleológico que 

ultrapassou as barreiras do pensamento aristotélico e se tornou num traço constitutivo 

da tradição que se lhe seguiu, resultou num progressivo apagamento da diferença 

essencial entre as actividades, reconduzindo sistematicamente o agir ao modelo do 

produzir.  

 Consequentemente, embora seja verdade que a distinção entre poiêsis e praxis se 

mostrou fundamental para a concepção arendtiana de acção, de liberdade e de política, 

as posições de Aristóteles – bem como as da tradição – e de Arendt não são idênticas, 

sendo a clivagem evidente na reinterpretação arendtiana do fenómeno do mal 654

 

. 

Segundo Dana Villa: 

[…] a adesão de Arendt ao espírito da distinção praxis/poiêsis resulta numa posição 

radicalmente anti-teleológica, que a alinha contra Aristóteles e Hegel e – em certa medida – 

com Kant.655

 
 

                                                   
653 Veja-se Aristóteles, EN, 1094a1-6.  
654 Ver secção dedicada à crítica arendtiana à noção tradicional do mal como radical, bem como à sua 
própria concepção do mal como banal.   
655  «[…] Arendt’s adherence to the spirit of the praxis/poiesis distinction results in a radically 
antiteleological stance, which aligns her against Aristotle and Hegel and (to a certain extent) with Kant.», 
Villa, Dana, Arendt and Heidegger: The Fate of the Political, p. 49. 
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 Justificando esta sua leitura, Villa prossegue dizendo:  

 
Na primeira e na segunda Críticas, Kant defendeu a autonomia da razão – embora 

disfarçada de razão prática – em face da razão teorética e especulativa. A hostilidade de 

Arendt para com uma dominação filosófica da acção condu-la a subscrever um kantismo 

limitado. […] Da perspectiva de Arendt, a elevação do interesse prático e a sua estrita 

separação dos modos de racionalidade por parte de Kant marcam um momento 

revolucionário na filosofia, pois significam a emancipação da filosofia com respeito à 

necessidade de substituir o “meramente contingente” pelo necessário. Pelo menos em 

princípio, este momento emancipatório restaurou a integridade da distinção praxis/poiêsis. 

Logo é através de uma lente kantiana que a apropriação de Aristóteles por Arendt tem de 

ser lida.656

 
 

 Uma vez que caracterizámos esta “lente kantiana” na secção dedicada à crítica 

arendtiana de Heidegger, mostrando de que modo a reflexão sobre a contingência 

assume, em Kant e para todos os que se lhe seguem, um lugar central numa 

compreensão filosoficamente orientada do fundamento ou origem de tudo aquilo que é, 

remetemos o leitor para essas páginas.   

 Isto dito, a posição de Arendt a respeito do dinamismo que está na origem do ser 

plural do humano é clara: se os homens são um produto da natureza humana, o qual não 

é distinto da actividade que está na sua origem, então esta actividade confunde-se com o 

seu próprio produto – é uma actividade autopresentativa. Em suma, esta “natureza 

humana” deve ser tomada como um modo de ser que é justamente a modalidade 

existencial na qual e pela qual uma existência propriamente humana se diferencia da 

existência genericamente considerada657

                                                   
656 «In the first and second Critiques, Kant maintained the autonomy of action (albeit in the guise of 
practical reason) in the face of theoretical and speculative reason. Arendt’s hostility to the philosophic 
domination of action leads her to underwrite a limited Kantianism. […] From Arendt’s perspective, 
Kant’s elevation of practical interest and his strict separation of modes of rationality mark a revolutionary 
moment in philosophy, as they signify philosophy’s emancipation from the need to replace the “merely 
contingent” with the necessary. At least in principle, this emancipatory moment restored the integrity of 
the praxis/poiesis distinction. Thus, it is through a Kantian lens that Arendt’s appropriation of Aristotle 
must be read.», Villa, Dana, Arendt and Heidegger: The Fate of the Political, pp. 49-50. 

. 

657 Embora não possamos acompanhá-lo na leitura que faz das teses arendtianas e nas conclusões que 
delas retira – conclusões, aliás, que lhe valeram acusações de preguiça intelectual (cf. Villa, Dana, Arendt 
and Heidegger: The Fate of the Political, p. 115) –, concordamos aqui com a posição de Martin Jay, que 
situa Arendt na tradição da Existenzphilosophie dos anos 20, fortemente marcada por Heidegger e Jaspers 
(ver Jay, Martin, Permanent Exiles, p. 239). Podemos encontrar uma defesa da importância da 
Existenzphilosophie, com uma leitura mais consequente das teses de Arendt, também em Hinchman, 
Lewis P. e Hinckman, Sandra K., «Existentialism Politicized: Arendt's Debt to Jaspers», pp. 435-436. Há, 
na distinção que aqui queremos sublinhar entre uma existência em geral e uma existência propriamente 
humana, uma referência à diferença entre aquilo a que Jaspers chama Dasein – não em sentido 



335 
 

 Esta interpretação da posição de Arendt, uma posição menos teleologicamente 

orientada do que a posição da tradição, é fortalecida se atendermos às suas referências a 

Adolf Portmann, biólogo suíço que explorou as relações entre comportamento e 

morfologia nos animais, sendo precursor do campo da biossemiótica 658

 

. Segundo 

Arendt, e referindo-se às teses de Portmann,  

[…] “antes de todas as funções para o propósito de preservação do indivíduo e da espécie 

[…] encontramos o simples facto do aparecer enquanto auto-exposição que torna estas 

funções significativas”.659

 
 

 Segundo Arendt, esta predominância do aparecimento exterior faz com que tudo o 

que está vivo pareça implicar a presença de uma actividade espontânea, um impulso 

para aparecer, integrando-se num mundo de aparecimentos mostrando não um qualquer 

si-mesmo que permanece íntimo, escondido na interioridade, mas uma individualidade 

concreta e pública.  

                                                                                                                                                     
heideggeriano, mas no sentido comum do termo como “existência”, o descobrir-se como parte do Ser na 
experiência quotidiana – e aquilo a que chama Existenz – que nunca se torna num objecto e é a origem da 
qual brotam o pensar e o agir de cada um. Se o primeiro modo da existência é o modo no qual os seres 
humanos levam a cabo uma espécie de tecnologia das relações com o mundo circundante e com outros 
seres humanos com o intuito de satisfazer as suas necessidades e interesses – assente, portanto, num 
modelo produtivo -, o segundo modo da existência não é outra coisa senão a possibilidade de cada um ser 
um indivíduo, uma entidade espácio-temporal concreta e absolutamente singular – remetendo-nos, 
portanto, para um horizonte práxico, sob o modelo daquilo a que Jaspers chama acção interior (veja-se 
Jaspers, Karl, Existenzphilosophie, p.3). Enquanto possibilidade, a Existenz é a origem última de cada 
individualidade, uma origem que nunca pode ser completamente actualizada, permanecendo como a 
dimensão da possibilidade ilimitada que transcende tudo aquilo que um indivíduo é e que tem de ser nele 
actualizada a cada momento.        
658  A abordagem de Adolf Portmann ao fenómeno da vida preconiza que o processo evolutivo de 
constituintes específicos de um indivíduo pode ser impulsionado não só por pressões selectivas que 
desencadeiam respostas funcionais, mas pela sua capacidade de interacção com o mundo circundante de 
outros indivíduos, uma capacidade de interacção que é significativa e presta particular atenção ao 
contexto. Ou seja, o que Portmann defende é que estas interacções permitem interpretar comportamentos 
que, de outro modo, não poderiam ser compreendidos exclusivamente a partir da premissa de 
funcionalidade. Há, pois, certos órgãos que são órgãos semânticos, órgãos que agem de acordo com o 
sentido e com interpretações das ocorrências no mundo circundante. Esta abordagem, de cariz 
morfológico, passou para segundo plano no estudo dos fenómenos relativos à vida devido à 
predominância da abordagem genética e comportamental. A biossemiótica é uma tentativa de recuperar as 
teses de Portmann e de outros, procurando integrá-las nas actuais práticas científicas, afirmando que a 
abordagem funcional - que reconduz todo o comportamento à necessidade de sobrevivência e à 
reprodução - não é capaz de explicar todos os fenómenos da vida, nomeadamente a variedade quase 
infinidade manifestações dos seres vivos. A configuração exterior dos organismos parece exceder e ter 
uma certa autonomia com respeito às funções de preservação da vida, e Portmann acreditava que o estudo 
destas manifestações de superfície permitir-nos-ia compreender melhor a experiência que os seres vivos 
fazem da sua própria existência. Veja-se Kleisner, Karel, «The semantic Morphology of Adolf Portmann: 
A Starting Point for the Biosemiotics of Organic Form?».         
659 «“Prior to all functions for the purpose of preservation of the individual and the species […] we find 
the simple fact of appearing as self-display that makes these functions meaningful” […].», Arendt, 
Hannah, «Thinking», LoM, p. 27. 
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 Esta é uma figura do espaço de aparecimento, uma figura que, consequentemente, 

está presente a outros. Como assinalámos já noutras ocasiões, para Arendt, «tudo o que 

pode ver, quer ser visto, tudo o que pode ouvir, quer ser ouvido, tudo o que pode tocar 

apresenta-se para ser tocado» 660

 Efectivamente, para lá desse impulso – correspondente ao labor -, os seres humanos 

são ainda capazes de se apresentar a si mesmos em feitos e em palavras, gestos que 

indicam não só a sua presença, mas o modo como desejam aparecer, aquilo que, na sua 

opinião

. O impulso para a auto-ex-posição, o dinamismo 

espontâneo em direcção à transcendência que torna a presença de cada um sentida, vista 

e ouvida, e que parece constituir todas as formas de vida superiores, atinge o seu clímax 

no modo humano de ser, na vida humana. 

661

 E é esta resolução acerca do modo como aparecemos a outros que aparenta ser 

especificamente humana

, é próprio para ser visto e o que não é.  

662

 Esta capacidade distintiva orientada para a transcendência é aquilo a que Arendt 

chama “virtuosidade”, associando-a ao aei aristeuein, ao esforço por fazer o melhor e 

ser o melhor de todos constitutivo da experiência grega da polis.  

, pois não é um mero dinamismo de patenteamento de vida 

movido e justificado por qualquer função de preservação de si ou pela satisfação de uma 

qualquer carência de ser, mas um dinamismo de autopresentação, próprio de uma acção 

que transcende qualquer propósito e é, por definição, livre. 

 A exortação a fazer o melhor e a ser o melhor, a transcender-se, manifesta uma 

concepção do ser do humano como síntese de elementos que se distinguem no acto 

mesmo que os põe em relação.  

 Existir é, para o humano, pôr em relação, distinguindo e distinguindo-se. Uma vez 

que aquilo que é posto em relação numa distinção é também, a cada momento, o seu 

próprio ser, existir é, para o humano, pôr-se em relação, isto é, distinguir-se, 

transcender-se.  

                                                   
660 «[…] whatever can see wants to be seen, whatever can hear calls out to be heard, whatever can touch 
presents itself to be touched.», Arendt, Hannah, LoM, p. 29. 
661 Falando-se aqui de opinião, não nos referimos a um mero ponto de vista – embora também o seja -, 
mas a uma experiência existencial básica, sobre a qual nos debruçaremos nas secções seguintes.   
662 «In addition to the urge toward self-display by which living things fit themselves into a world of 
appearances, men also present themselves in deed and word and thus indicate how they wish to appear, 
what in their opinion is fit to be seen and what is not. This element of deliberate choice in what to show 
and what to hide seems specifically human.» («Para lá do impulse para a auto-exposição pela qual as 
coisas vivas se adequam a si mesma num mundo de aparecimentos, os homens também se apresentam a 
si mesmos no feito e na palavra e consequentemente indicam como desejam aparecer, o que é, na sua 
opinião, adequado para ser visto e o que não é. Este elemento de escolha deliberada acerca do que mostrar 
e do que esconder parece especificamente humano.»), Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 34. 
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 O ser do humano constitui-se, pois, num espaço de coexistência de possibilidades 

distintas de autopresentação compreendidas e reunidas numa pluralidade que implica 

sempre a presença potencial de outros que vejam, ouçam e toquem, isto é, que 

“suportem” cada autopresentação particular e assim contribuam, com a sua presença 

potencial, para que esta persevere no ser.   

 

 

1.8. POIEIN E PRATTEIN – A RESPONSABILIDADE DA ESSENCIAÇÃO 

 Depois deste desvio no sentido de enriquecer a nossa análise da questão da origem 

enquanto relacionada com a questão da ousia do humano, retomemos a reflexão no 

lugar em que a deixámos, na singularidade dos gestos que constituem o reino dos 

assuntos humanos.  

 Os gestos ou actos levados a cabo no espaço aberto pela demanda de origem por 

parte de um ente que se descobre como possuidor de uma origem ausente e que, por 

essa razão, é meramente potencial até que a sua presença seja actualizada, sofrem uma 

diferenciação interna. Por via dessa diferenciação, assumem, por assim dizer, duas 

modalidades possíveis, as quais correspondem a outros tantos significados.  

 Por um lado, temos uma modalidade poiética – poiein –, pertencente à esfera da 

produção, na qual o acto finito realiza o seu fim, como vimos, num produto exterior à 

própria actividade. Tratam-se aqui de actos que, embora visem fundar a finitude, 

descobrindo-lhe uma origem, a transcendem, tornando real algo que, ao conquistar uma 

existência independente, se inscreve na ordem da natureza e se torna, por essa via, 

potencialmente imortal. O resultado de tais actos tem uma existência que é destes 

independente: uma vez liberto do processo da sua geração, subsiste por si mesmo, à 

imagem das coisas naturais, inscreve-se na ordem natural663

 Não obstante, em tais actos, a dimensão propriamente humana está ausente, não 

porque tenha sido eliminada ou nunca lá tenha estado – afinal, também eles fazem parte 

da esfera dos assuntos humanos –, mas porque não foi actualizada, permanecendo 

meramente potencial. Eles visam a finitude, mas realizam-na em algo que a transcende, 

numa coisa “natural”, fazendo assim “morrer” o humano, abandonando-o à 

naturalidade, dispersando-o numa multiplicidade de fins que não são propriamente seus. 

. 

                                                   
663 É a esta dimensão que corresponde a concepção parcial, do ponto de vista de Arendt, do ser-para-a-
morte heideggeriano e da sua relação com o mundo. 
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Tal dispersão não significa que a realidade humana se reduza a nada, embora a 

transforme numa realidade na qual o humano se faz notar pela sua ausência.  

 Por outro lado, temos uma segunda modalidade, a modalidade práxica – prattein –, 

pertencente à esfera da acção e caracterizada como um acto de génese cujo produto 

coincide com o próprio acto. Trata-se, então, de um acto no qual a finitude é 

simultaneamente visada e atingida. São actos que visam o finito e o descobrem não 

como um produto exterior, mas na imanência da própria actividade, actualizando a 

diferença interna que está na base de todos os assuntos humanos e individuando aquele 

que toma a iniciativa da acção.  

 Não utilizamos aqui o verbo “coincidir” de forma meramente casual, mas com um 

intento específico. De facto, esta segunda modalidade não se refere a uma identidade 

estrita entre acto ou acontecimento particular e aquilo que, sendo por ele visado, é nele e 

por ele trazido à presença. Esta segunda modalidade refere-se a uma declinação 

conjunta que faz recair o acto sobre si mesmo e possibilita a realização – no sentido de 

dar concretude – da diferenciação interna entre:  

a) Actos nos quais o ser do humano está ausente ou, o que é o mesmo, apenas 

potencialmente presente, por via da realização ou coisificação do próprio acto, 

conferindo uma feição “naturalizada” e integrando-o numa ordem de coexistência ou 

kosmos; 

b) E actos que trazem à presença o ser do humano no processo mesmo de se fazer-

ser, na sua parcialidade.  

Esta diferenciação interna é, assim, uma finitude que se torna real descobrindo uma 

transcedência na imanência do ser-finito. A diferenciação contém, na imanência de um 

acto particular, a possibilidade de transcendência experienciada como ausência, 

correspondente a uma existência também ela contingente porque finita, mas 

independente do acto que está na sua origem – a dimensão poiética do acto associada à 

reificação e, portanto, à permanência no ser do agente, ainda que se trate sempre de uma 

permanência possível. 

Concebida a partir deste carácter dual, a acção inclui em si mesma a presença 

potencial ou possível de outros agentes, uma presença que se faz notar na ausência 

como seu modo distintivo. O agente está, pois, dependente desta ausência em ordem a 

experienciar-se como possuindo uma realidade própria, uma vez que agir é 

compreendido como uma tal interdependência. Arendt declara: 
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[…] no começo, o iniciador foi isolado através da sua iniciativa, antes de ter descoberto 

outros que se lhe juntassem. Contudo, a força do iniciador e líder mostra-se apenas na sua 

iniciativa e no risco que ele assume, não na consecução efectiva. 664

 
             

 Algumas linhas depois, Arendt concretiza: 

 
Porque o actor sempre se move entre e em relação a outros seres agentes, ele nunca é 

meramente um “fazedor”, mas sempre e ao mesmo tempo um sofredor. Fazer e sofrer são 

como lados opostos da mesma moeda, e a estória que um acto começa é composta pelos 

seus feitos e sofrimentos consequentes.665

 
   

 O agente é, assim, sempre parte de um todo, um mundo ou realidade humana que 

lhe serve de referencial e que retroage sobre si, constituindo o fundamento da sua 

existência numa diferenciação interna que, ao mesmo tempo, o inscreve numa 

transcendência na imanência do acto ele mesmo, numa ordem possível de coexistência.  

                                                   
664 «[…] the beginner was isolated through his initiative at the start, before he had found others to join 
him. Yet the strength of the beginner and leader shows itself only in his initiative and the risk he takes, 
not in the actual achievement.», Arendt, Hannah, THC, pp. 189-190. É importante sublinhar que a 
utilização da palavra “força” para traduzir “strength” deixa escapar a distinção que Arendt estabelece da 
mesma com respeito a “force”. A primeira refere-se ao vigor, a uma certa fortaleza ou intensidade 
daquele que age e que corresponde parcialmente à “intencionalidade” demandada pela compreensão ou 
pelo pensar como fundamento do humano – o lado “subjectivo”, por assim dizer, do acto –, ao passo que 
a segunda diz respeito às circunstâncias da acção e tem um sentido físico ou natural – o lado “objectivo” 
do acto, que está sempre nele presente, embora não simplesmente como objecto, mas como sujeito-
ausente, resultando na compreensão de todo o agir como intersubjectividade ou interdependência de 
sujeitos. Em OV, Arendt traça claramente essa distinção, dizendo: «Strength unequivocally designates 
something in the singular, an individual entity; it is the property inherent in an objecto r person and 
belongs to its character, which may prove itself in relation to other things or persons, bu tis essentially 
independente of them. The strength of even the strongest individual can always be overpowered by the 
many, who often will combine for no other purpose than to ruin strength precisely because of its peculiar 
independence. […] It is in the nature of a group and its power to turn against independence, the property 
of individual strength. Force, which we often use in daily speech as a synonym for violence, especially if 
violence serves as a means of coercion, should be reserved, in terminological language, for the “forces of 
nature” or the “force of circumstances” (la force des choses), that is, to indicate the energy released by 
physical or social movements.» («Força [Strength] designa inequivocamente algo no singular, uma 
entidade individual; é a propriedade inerente a um objecto ou pessoa e pertence ao seu carácter, que pode 
provar-se a si mesmo em relação a outras coisas ou pessoas, mas é essencialmente independente delas. A 
força [strength] mesmo do mais forte dos indivíduos pode ser sempre subjugada [overpowered] pelos 
muitos, os quais frequentemente se combinarão com nenhum outro propósito que não arruinar a força 
[strength] precisamente devido à sua peculiar independência. […] Está na natureza de um grupo e do seu 
poder virar-se contra a independência, a propriedade de força [strength] individual. Força [Force], que 
usamos frequentemente no discurso quotidiano como sinónimo de violência, especialmente se a violência 
servir de meio de coerção, deve ser reservado, na linguagem terminológica, para as “forças [forces] da 
natureza” ou a “força [force] das circunstâncias” (la force des choses), isto é, para indicar a energia 
libertada por movimentos físicos ou sociais.»), Arendt, Hannah, OV, pp. 44-45.       
665 «Because the actor always moves among and in relation to other acting beings, he is never merely a 
"doer" but always and at the same time a sufferer. To do and to suffer are like opposite sides of the same 
coin, and the story that an act starts is composed of its consequent deeds and sufferings.», Arendt, 
Hannah, THC, p. 190. 
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 Se a isto acrescentarmos o pensar ou o compreender em que o pensar se constitui 

existencialmente como esforço de realização de uma questão viva que exige uma 

resposta, somos imediatamente remetidos para a dimensão de responsabilidade que 

acompanha a performatividade discursiva no seu dar-se existencial, delimitando e 

conferindo um princípio à imprevisibilidade e à ilimitação práxicas. 

 No seu tratado de introdução às questões éticas 666

 Para Beckert, a noção de responsabilidade surge de um contexto jurídico, tendo 

origem na palavra responsus – relativo a “resposta” -, com raiz na forma verbal 

spondeo, vincando a dimensão vinculativa que acompanha o termo, daquilo a que 

Arendt chama “promessa” e que acompanha todo o agir. O sponsor é, assim, aquele que 

cauciona e responde por outrem, chegando mesmo a tomar o seu lugar perante a lei. 

Para Beckert, a perspectiva tradicional da responsabilidade distingue entre: 

, Cristina Beckert aborda o tema 

da responsabilidade a partir de uma exploração da etimologia, assinalando as principais 

transformações de significado sofridas pelo termo e traçando-lhe uma história até à 

contemporaneidade.  

1. Responsabilidade jurídica ou formal, centrada no agente que é causa de um 

determinado efeito, pelo qual tem de responder, já que introduziu um desequilíbrio 

numa ordem que precisa de ser reposta. Nesta concepção, a compensação neutraliza o 

desequilíbrio, cessando aí a relação de responsabilidade. Segundo Beckert, esta 

concepção de «responsabilidade é essencialmente retrospectiva, respondendo à questão 

“quem foi o responsável?” por um acto praticado»667

2. Responsabilidade moral ou substantiva, a qual preserva o núcleo de relação 

causal da responsabilidade, mas coloca a invisibilidade da intenção no lugar das 

consequências visíveis da acção. 

. 

A contemporaneidade rompe justamente com a relação de causalidade que subjaz à 

compreensão da responsabilidade, acentuando não já o agente como causa da acção ou 

como responsável apenas por si mesmo, mas como protagonista de um elo vinculativo 

com outrem, pelo qual e perante o qual é responsável. Embora conservando o seu 

carácter retrospectivo, esta perspectiva introduz uma dimensão prospectiva à 

responsabilidade, cujo domínio é agora também o da promoção do bem daqueles cuja 

fragilidade se expõe ao pathos desencadeado pela acção do agente, uma fragilidade à 

qual este tem, assim, de dar resposta e pela qual é, consequentemente, responsável.  
                                                   
666 Beckert, Cristina, Ética, 2012.  
667 Beckert, Cristina, Ética, p. 99. 
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Uma vez que não há aqui lugar para qualquer compensação que anule os efeitos da 

acção, já que esta não se circunscreve à sua esfera de intervenção imediata, a 

responsabilidade constitui-se numa «atitude perante si próprio e os outros que leva a 

privilegiar as pessoas responsáveis e não apenas as acções» 668

Ora, é justamente a esta concepção de responsabilidade que Arendt se refere quando 

afirma que há uma «responsabilidade vicária por coisas que não fizemos, um 

assumirmos nós mesmos as consequências de coisas das quais estamos inteiramente 

inocentes»

. Em suma, o agente 

constitui-se no agir, na medida em que responde às solicitações de uma ordem de 

coexistência que não foi por si criada, mas à qual, não obstante, se vincula na acção. 

669, sendo que este é «o preço a pagar pelo facto de vivermos as nossas vidas 

não sozinhos (by ourselves)» 670 , mas entre outros seres humanos (fellow men) que 

partilham a condição de finitude que é a nossa. Consequentemente, «a faculdade da 

acção, a qual […] é a faculdade política por excelência, pode apenas ser actualizada 

numa de muitas e variadas formas de comunidade humana»671

A exploração e descrição desta disposição ou atitude, por parte de Arendt, tem lugar 

em THC, traduzida naquilo a que a pensadora chama de «faculdade de fazer 

promessas»

. 

672

Assim, o acto de fazer promessas é a resposta ao desafio colocado ao agente pela 

imprevisibilidade que acompanha toda a acção, imprevisibilidade que brota do carácter 

dual das «“trevas do coração humano”»

, uma faculdade portadora de um poder que visa introduzir um elemento 

estabilizador na imprevisibilidade das consequências espoletadas pelos processos do 

agir.  

673

                                                   
668 Beckert, Cristina, Ética, p. 100. 

.  

669  «This vicarious responsibility for things we have not done, this taking upon ourselves the 
consequences for things we are entirely innocent of […].», Arendt, Hannah, RJ, p. 157 
670 «[...] is the price we pay for the fact that we live our lives not by ourselves […].», Arendt, Hannah, RJ, 
p. 158. 
671 «[...] the faculty of action, which […] is the political faculty par excellence, can be actualized only in 
one of the many and manifold forms of human community.», Arendt, Hannah, RJ, p. 158. 
672 «[…] the faculty of making promises […].»Arendt, Hannah, THC, p. 243. 
673 «[…] the “darkness of the human heart” […].», Arendt, Hannah, THC, p. 244. Arendt faz aqui uma 
referência a Heart of Darkness, de Joseph Conrad, nomeadamente a uma passagem que Arendt cita em 
OT, que nós referimos aqui não tal como Arendt a cita, mas seleccionando e acrescentando aquilo que nos 
parece mais relevante neste contexto. Escreve Conrad:  «[…] the men were – No, they were not inhuman. 
Well, you know, that was the worst of it – this suspicion of their not being inhuman. It would come 
slowly to one. They howled and leaped, and spun, and made horrid faces; but what thrilled you was just 
the thought of their humanity – like yours – the thought of your remote kinship with this wild and 
passionate uproar. Ugly. Yes, it was ugly enough; but if you were man enough you would admit to 
yourself that there was in you just the faintest trace of a response to the terrible frankness of that noise, a 
dim suspicion of there being a meaning in it which you – you so remote from the night of first ages—
could comprehend.» («[…] os homens eram – Não, eles não eram inumanos. Bom, sabe, isso era o pior de 
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Por um lado, essa treva corresponde à incerteza e não-fiabilidade dos homens, os 

quais, enquanto entes cuja essência se desconhece e que não se sabe mesmo se existe, 

não têm como garantir que serão amanhã aquilo que são hoje. Para Arendt, este é o 

preço a pagar pela liberdade humana, compreendida como a capacidade de iniciar um 

dinamismo que traz novidade à existência, sempre tendo presente o carácter parcial da 

perspectiva que assim se engendra. Por essa razão, ser-livre é experienciar o mundo 

perseverando na e preservando a pluralidade de presenças possíveis 674

 

, sendo que 

A liberdade de movimento […] é o conteúdo real e o sentido do político mesmo. Neste 

sentido, política e liberdade são idênticas, e onde não há este modo de liberdade, não há 

qualquer espaço político em sentido real.675

 

      

Complementarmente, essa treva refere-se à impossibilidade de prever as 

consequências de um acto, particularmente no interior de uma ordem de coexistência 

constituída por entes que, também eles, são capazes de agir 676

 

. De acordo com Arendt:  

[…] a impossibilidade de permanecerem senhores singulares daquilo que fazem […] é o 

preço que [os homens] pagam pela pluralidade e a realidade, pela alegria de habitar com 

outros num mundo cuja realidade é garantida pela presença de todos. 677

 
 

                                                                                                                                                     
tudo – esta suspeita de não serem inumanos. Ela chegava-nos lentamente. Eles uivavam e saltavam, e 
giravam, e faziam caras horrendas; mas aquilo que nos arrebatava era apenas o pensamento da sua 
humanidade – como a sua -, o pensamento do seu remoto parentesco com este clamor selvagem e 
apaixonado. Feio. Sim, era feio o bastante; mas se fosse homem o suficiente admitiria para si mesmo que 
havia em si o traço esmaecido de uma resposta à terrível franqueza daquele ruído, uma ténue suspeita de 
haver nisso aí um significado que você – você tão remoto da noite das primeiras eras – podia 
compreender.»), Conrad, Joseph, Heart of Darkness, p. 51-52.  
674 Para Annabel Herzog, agimos quando formamos opiniões e, nesse processo, temos os outros em 
consideração. “Considerar os outros” significa tornar presentes os que estão ausentes, re-presentando-os. 
Re-presentar é criar uma nova presença. Quando nos apresentamos, re-presentamos outros e, nesse re-
presentar, apresentamo-nos. As nossas acções criam uma pluralidade de presenças (veja-se Herzog, 
Annabel, «Hannah Arendt’s Concept of Responsibility», p. 52).  
675 „Diese Bewegungsfreiheit [...] ist vielmehr de eigentliche Inhalt und der Sinn des Politischen selbst. In 
diesem Sinne sinf Politik und Freiheit identisch, und wo immer es diese Art von Freiheit nicht gibt, gibt 
es auch keinen im eigentlichen Sinne politischen Raum.“, Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 52. 
676 Para Rosalyn Diprose, a responsabilidade está ligada à experiência de si mesmo como distendido entre 
um passado que sempre já se nos adiantou e um futuro em aberto, dizendo respeito à manutenção da 
pluralidade humana e, como tal, à salvação do humano do determinismo e do totalitarismo. Veja-se 
Diprose, Rosalyn, «Arendt and Nietzsche on Responsibility and Futurity», p. 618.  
677 «[…] the impossibility of remaining unique masters of what they do […] is the price [men] pay for 
plurality and reality, for the joy of inhabiting together with others a world whose reality is guaranteed for 
each by the presence of all.», Arendt, Hannah, THC, p. 244. 
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 Retomando a diferenciação interna que atinge a existência no seu fundamento, 

produzir e agir reenviam, assim, um ao outro, por intermédio da diferença engendrada 

pela acção ou actividade práxica. A diferenciação interna ao acto levada a cabo na acção 

com o auxílio da produção corresponde a essa origem factual que constitui o ser do 

humano e se antecipa a qualquer demanda pelo seu sentido como sua condição 

possibilitante.  

 No final de THC, Arendt chama a atenção para o facto de o pensar ser normalmente 

concebido como uma experiência existencial marcada exclusivamente pela excepção, 

por uma retirada ou retrospecção com respeito ao dado, ausentando-se ou, o que é o 

mesmo, actualizando a sua inessencialidade (Abwesenheit) potencial.  

 Se considerado a partir do modelo da produção, abstraindo-se do mundo numa 

qualquer torre de marfim, o pensar – a possibilidade de um ser próprio para o humano – 

assume uma dimensão meramente negativa, mais dependente da sua condição mundana 

do que está disposto a reconhecer. Nas palavras de Arendt:  

 

[…] contrariamente ao que é vulgarmente assumido a respeito da proverbial independência 

de torre de marfim dos pensadores, nenhuma outra capacidade humana é tão vulnerável, e 

é, de facto, muito mais fácil agir sob condições de tirania do que é pensar.678

 
 

 No entanto, se considerado a partir do modelo da acção, o pensar torna-se, para 

Arendt, na experiência mais viva de todas, a mais capaz de transcendência e, 

consequentemente, a mais capaz de abrir ao humano a possibilidade de uma realidade 

própria. Diz Arendt:  

 
Enquanto experiência viva, tem-se sempre assumido, talvez erradamente, que o pensar é 

conhecido apenas pelos poucos. Pode nem ser presunçoso acreditar que estes poucos não se 

tornaram ainda menos no nosso tempo. Isto pode ser irrelevante, ou de relevância restrita, 

para o futuro do mundo; não é irrelevante para o futuro do homem. Pois se nenhum outro 

teste senão a experiência de estar activo, nenhuma outra medida senão medida da pura 

actividade fossem aplicadas às várias actividades no interior da vita activa, podia bem ser 

que o pensar como talas ultrapassasse a todas. Quem quer que tenha alguma experiência 

nesta matéria saberá quão certo estava Catão quando disse: “Numquam se plus agere quam 

nihil cum ageret, numquam minus solum esse quam cum solus esset” – “Nunca está ele 

                                                   
678 «[…] contrary to what is currently assumed about the proverbial ivory tower independence of thinkers, 
no other human capacity is so vulnerable, and it is in fact far easier to act under conditions of tyranny than 
it is to think.», Arendt, Hannah, THC, p. 324. 
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mais activo do que quando nada faz, nunca está ele menos sozinho do que quando está só 

(by himself)”.679

  
          

 A tarefa do pensar é actualizar, tornar presente o que está ausente. Ora, isto 

significa tornar presente não simplesmente o agir ou o produzir como actividades, mas a 

diferença que “resulta” da acção e com ela coincide, operando a síntese entre a 

estranheza que chega ao mundo de cada vez que um humano nasce, isto é, age – pois 

agir é ser origem ou engendrar algo de novo – e todos aqueles que, sendo humanos, já 

“morreram”, pertencendo a um mundo passado. Só que, desta feita, a distinção tem 

lugar entre coisa-feita e coisa-pensada, sobre a qual Arendt diz, metaforicamente: 

 
[…] os poetas e os bardos que auxiliam os homens para a imortalidade, pois “a estória de 

coisas feitas sobrevive ao acto” e “uma coisa dita caminha na imortalidade se foi bem dita”. 

[…] Os bardos não se limitavam a relatar, mas também a rectificavam (orthosas) […]. É 

feita uma distinção entre uma coisa-feita e uma coisa-pensada, e esta coisa-pensamento está 

acessível apenas ao “espectador”, ao não-fazedor. 680

 
 

 A distinção ocorre, assim, entre uma singularidade existencial – um começo parcial 

–, e uma singularidade que, tendo-se mostrado capaz de tornar o essencial ou em-

comum no conteúdo da sua existência, se arrancou ao contexto existencial e se tornou 

num exemplo – origem, princípio e medida – de uma ordem humana de conduta.  

                                                   
679 «As a living experience, thought has always been assumed, perhaps wrongly, to be known only to the 
few. It may not be presumptuous to believe that these few have not become fewer in our time. This may 
be irrelevant, or of restricted relevance, for the future of the world; it is not irrelevant for the future of 
man. For if no other test but the experience of being active, no other measure but the extent of sheer 
activity were to be applied to the various activities within the vita activa, it might well be that thinking as 
such would surpass them all. Whoever has any experience in this matter will know how right Cato was 
when he said: Numquam se plus agere quam nihil cum ageret, numquam minus solum esse quam cum 
so/us esset – “Never is he more active than when he does nothing, never is he less alone than when he is 
by himself.”», Arendt, Hannah, THC, pp. 324-325. Remetemos o leitor para a secção intitulada “Sentir-se 
em casa no mundo?”, do capítulo «Quem é Humano? Uma Anatomia da Crise da (Nossa) Humanidade», 
na qual chamamos a atenção para a relação entre essa expressão e expressões semelhantes com a ideia de 
algo que “aparece” em si e por si mesmo (auto kath’auto), uma invisibilidade cuja presença se anuncia 
em tudo o que é visível como sua condição de possibilidade. É enquanto esta solitude que o humano sabe 
do seu próprio ser como um elemento invisível, uma “morada” passível de ser habitada por cada um.     
680 «[…] the poets and bards who helped men to immortality, for “the story of things done outlives the 
act” and “a thing said walks in immortality if it has been said well”. […] they did not merely report, they 
also set it right (orthosas) […]. A distinction is made between a thing done and a thing thought, and this 
thought-thing is accessible only to the “spectator”, to the non-doer.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, 
p. 132.   
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 Em suma, toda a acção particular é acompanhada pela possibilidade de constituição 

de uma ousia, pela possibilidade de essenciação681

 Pensar e compreender correspondem sempre a uma retirada com respeito ao que 

aparece, a um movimento de retrospecção que se concretiza numa actualização da 

ausência – finitude ou falta de tempo – que é origem e condição de possibilidade do ser 

do humano, e que assim se torna presente numa temporalidade própria. Este passado, 

por seu lado, dá notícia de si e tem sempre de ser pressuposto, projectado e antecipado 

na acção como ausência ou presença potencial de outras origens ou começos – outros 

seres humanos – como testemunhas do acto para que a própria acção e, com ela, o 

próprio ser do humano, seja possível

 num passado feito nova origem ou 

começo, uma possibilidade de futuro não de uma ordem genérica de coexistência, mas 

de uma ordem humana de coexistência e de um ser autenticamente humano, 

possibilidade que se actualiza, enquanto possibilidade, no pensar e se torna viva no 

compreender.  

682

 Nos capítulos que se seguem vamos explorar com maior detalhe os elementos 

discursivo-existenciais constitutivos dos dinamismos aqui apresentados, mais 

concretamente por intermédio de uma abordagem fenomenológica a algumas das 

vivências que estão na sua base, interpretando-as a partir de uma perspectiva que tem 

como núcleo a ambiguidade ôntico-ontológica da ousia tal como é experienciada no ser 

do humano.  

. 

  

                                                   
681 O termo “essenciação” não é propriamente elegante, mas é a forma mais directa de traduzir a ideia de 
um ser passado comum que se vai fazendo através de uma apropriação, em contraste com um ser passado 
sempre já feito e entregue na sua completude a um agente que, consequentemente, se submete a ele na 
mera reiteração da sua mesmidade essencial.       
682 Nem que a relação com esse passado e com a ordem de coexistência que ela sempre pressupõe assuma 
a forma da sua aniquilação sistemática, como acontece no caso do totalitarismo e do ser-para-a-morte 
heideggeriano, tal como Arendt o interpreta.  
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2 

DOXAZEIN OU SER-O-QUE-APARECE: 

A DIMENSÃO DISCURSIVO-FENOMENOLÓGICA DA 

EXPERIÊNCIA DE UMA ORDEM DE COEXISTÊNCIA 

COMO PRÓPRIA683

 

 

«Public opinion is a weak tyrant compared with our own 

private opinion. What a man thinks of himself, that it is which 

determines, or rather indicates, his fate.» 

Henry D. Thoreau684

 
  

  

2.1. RELEVÂNCIA DE UMA REFLEXÃO EM TORNO DA DOXA 

 O horizonte da reflexão arendtiana a respeito do doxazein e da doxa é o da pergunta 

acerca da possibilidade de uma vida humana fora da polis, numa condição de apoliteia, 

uma vida privada de uma ordem de coexistência constitutivamente dada.  

 Traduzido para um registo fenomenológico-existencial, trata-se, para Arendt, de 

inquirir acerca da possibilidade do ser do humano como unidade de vivências na 

ausência da referência a uma constituição comum – politeia – dada, no sentido de 

estado, condição ou estrutura referencial dada que reúna num em-comum as vivências 

particulares, no fundo, naquilo a que Arendt chama de condição apolítica ou sem-

estado.  

A premência da questão está relacionada, na perspectiva de Arendt, com o facto de o 

nosso tempo apresentar semelhanças com o momento fundador da tradição filosófica e 

política ocidental, o momento em que Platão e Aristóteles escreveram e que foi, para 

                                                   
683 Optámos aqui por uma abordagem que assume uma terminologia diferente da utilizada por Arendt no 
tratamento da distinção entre público e privado em THC, muito embora se trate exactamente do mesmo 
problema.   
684 Thoreau, Henry D., Walden, pp. 6-7.  
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Arendt, o momento de uma sociedade politicamente decadente, no qual a vida política 

grega se aproximava do seu fim685

Como vimos anteriormente, a referência de Arendt aos gregos tem como objectivo 

determinar e circunscrever o âmbito da sua própria reflexão. E esse âmbito, quando 

efectivamente tem a experiência grega como tema, não é outro senão o de uma pré-

compreensão do que significa, para o humano, ser

.  

686

A análise de Arendt dirige-se, pois, não propriamente à Grécia, mas ao que para a 

pensadora são os pressupostos constituintes da estrutura e da experiência ou vivência de 

qualquer pré-compreensão, razão pela qual conservam ainda algum tipo de significância 

no momento actual.  

.  

 Neste contexto, a doxa corresponde ao modo de doação ou de “mostrar aquilo que 

é” concebido sob o modelo da persuasão, o qual faz depender a sua demonstração de um 

contexto ou de um estado-de-coisas687

 Enquanto acto de significação, entendido como acto comportamental ou elocutório 

implicando um ou mais participantes cuja presença – na qualidade de diferentes 

.  

                                                   
685 «Plato and Aristotle were the culmination rather than the beginning of Greek philosophic thought, 
which had begun its flight when Greece had reached or nearly reached its climax. What remains true, 
however, is that Plato as well as Aristotle became the beginning of the occidental philosophic tradition, 
and that this beginning, as distinguished from the beginning of Greek philosophic thought, occurred when 
Greek political life was indeed approaching its end. In the whole tradition of philosophical and 
particularly of political thought, there has been perhaps no single factor of such overwhelming importance 
and influence on everything that was to follow than the fact that Plato and Aristotle wrote in the fourth 
century, under the full impact of a politically decaying society. The problem thus arose of how man, if he 
is to live in a polis, can live outside of politics; this problem, in what sometimes seems a strange 
resemblance to our own times, very quickly became the question of how it is possible to live without 
belonging to any polity—that is, in the condition of apolity, or what we today would call statelessness.» 
(«Platão e Aristóteles foram o culminar, ao invés de o começo, do pensamento filosófico grego, o qual 
havia começado o seu voo quando a Grécia havia alcançado ou estava perto de alcançar o seu clímax. 
Aquilo que permanece verdadeiro, contudo, é que Platão, bem como Aristóteles, se tornaram no começo 
da tradição filosófica ocidental, e que este começo, enquanto distinto do começo do pensamento 
filosófico grego, ocorreu quando a vida política grega esta efectivamente a aproximar-se do seu fim. Em 
toda a tradição de pensamento filosófico e, em particular, de pensamento político talvez não tenha havido 
nenhum factor singular de tal importância e influência sobrepujante sobre tudo o que se lhe seguiria do 
que o facto de Platão e Aristóteles terem escrito no séc. IV a.C., sob o pleno impacto de uma sociedade 
politicamente decadente. Surgiu, assim, o problema de como o homem, se tem de viver numa polis, pode 
viver fora da política; este problema, naquilo que parece, por vezes, uma estranha semelhança com os 
nossos próprios tempos, rapidamente se tornou na questão de como é possível viver sem pertencer a 
qualquer organização política – isto é, na condição de apolitia, ou aquilo a que hoje chamaríamos sem-
estado.»), Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, pp. 5-6.      
686 Recordamos o leitor do facto de “ser” significar, para o humano e após a Modernidade, “existir”, no 
sentido discutido na Parte I da nossa reflexão. 
687 Se considerarmos a definição lata de “expressão indexical” que nos é fornecida por Graeme Forbes, a 
saber, uma expressão cujo objecto associado não é dado de um só golpe, como ocorre nos caso dos nomes 
próprios, mas, ao invés, muda de acordo com o contexto do seu uso, então podemos dizer que a  doxa 
enquanto vivência básica tem, para Arendt, a constituição de um indexical. Ver Forbes, Graeme, 
«Indexicals», Handbook of Philosophical Logic – Volume IV: Topics in the Philosophy of Language, p. 
463.       
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perspectivas potenciais – determina o carácter comum do seu referencial, o acto de 

persuasão mostra algo ou refere-se a algo – o referente do acto – a partir de um ponto de 

partida que tem como condição a possibilidade de assumir uma pluralidade de modos – 

relativamente ao quem, ao como, ao quando e mesmo ao quê – e, como tal, é 

contingente.  

 O referente do persuadir é, pois, mais o significar ou o sentido propriamente dito – 

o mostrar algo da perspectiva de algo – do que a verdade – o mostrar algo sem mais. O 

significar reúne, na vivência doxástica, uma pluralidade internamente diferenciada de 

modos potenciais que constituem o contexto de um aparecimento diferenciado, ao passo 

que a verdade é concebida como a plena e absoluta identidade de si consigo, não 

podendo ser de outro modo, o que aniquila a possibilidade de coexistência de uma 

pluralidade de aparecimentos.  

 

 

2.2. VIVÊNCIA BÁSICA DE HUSSERL A ARENDT: DA SINGULARIDADE 

EXPRESSIVA À SINGULARIDADE OPINATIVA  

 Em ordem a sublinhar a pertinência da persuasão e, particularmente, da doxa ou 

opinião como forma discursiva no quadro da reflexão que aqui levamos a cabo, é crucial 

recordar a questão que se colocou a Husserl aquando do início das suas análises 

fenomenológicas, questão que, como vimos 688

 O ponto focal da fenomenologia husserliana é a questão da fundamentação do 

conhecer, traduzida como o problema da constituição da objectividade, da necessidade e 

universalidade do conhecimento, a partir de uma singularidade fáctica aparentemente 

infundada. Trata-se, pois, do problema da constituição da objectividade a partir da 

subjectividade em acto sem que ocorra o apagamento, nesse mesmo acto, do carácter de 

singularidade fáctica – de fenómeno -, dado que somente este, na sua qualidade de 

facto, pode assumir o lugar de fundamento e critério último de validação de qualquer 

conhecimento.  

, Arendt reconhece como plenamente 

justificada e da qual, a nosso ver, se apropria, embora conferindo-lhe uma orientação 

diferente da husserliana.  

 Na perspectiva arendtiana, a relevância inerentemente política da persuasão, a sua 

capacidade de engendrar uma significância política e, portanto, um referencial 

                                                   
688 Veja-se secção intitulada «Prelúdio Husserliano», na Parte II.  
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politicamente constituído, reside no facto de, apesar de ser um acto a que um moderno 

chamaria “subjectivo”, um tal acto comportar como seu correlato um tipo de 

“objectividade” que, tal como o acto cognitivo husserliano, satisfaz o critério de uma 

certa universalidade ou, em termos mais próximos das intenções arendtianas, uma certa 

comunalidade.  

 No entanto, e esta é a diferença deste tipo de vivência relativamente à vivência de 

tipo cognitivo, essa comunalidade não depende do critério de necessidade, isto é, de 

uma submissão ou subsunção, mesmo que subreptícia e subtil, a factores transcendentes 

ou a modelos estranhos à própria “subjectividade” do acto ou aquilo que é próprio do 

acto, conservando e possibilitando a permanência do carácter essencialmente 

contingente do mesmo e da singularidade fáctica como seu traço fundamental.  

 A apropriação e reinterpretação da doxa e, mais propriamente, do doxazein – ser-o-

que-aparece – grego por parte de Arendt jogam aqui um papel determinante.  

 Se compreendida a partir de uma perspectiva fenomenológico-existencial, a doxa 

arendtiana toma o lugar ocupado pela expressão na fenomenologia husserliana como 

vivência básica.  

 A doxa não é, desse prisma, mais do que um acto discursivo – o que inclui todo o 

acto comportamental e não só actos necessariamente linguísticos em sentido estrito – no 

qual cada um se manifesta ao mesmo tempo que, nesse manifestar-se, permite que o 

mundo se mostre numa perspectiva e, como tal, numa parcialidade. A doxa aponta, 

portanto, simultaneamente para um modo próprio de visar o mundo e para o mundo 

como aquilo que é comum a cada modo próprio de o visar, uma «formulação no 

discurso daquilo que dokei moi, isto é, “daquilo que me aparece”»689

 

, sublinhando-se 

aqui o carácter existencial da vivência, bem como a inseparável e correspondente 

dimensão pessoal/singular que o acompanha. Segundo Arendt, a doxa 

Não era, consequentemente, fantasia e arbitrariedade, mas também não era algo absoluto e 

válido para todos. A assunção era que o mundo se abre diferentemente a cada homem de 

acordo com a sua posição no mesmo; e que a “mesmidade” do mundo, a sua comunalidade 

(koinon, como os gregos diriam, “comum a todos”) ou “objectividade” (como nós diríamos, 

a partir do ponto de vista subjectivo da filosofia moderna), reside no facto de o mesmo 

                                                   
689 «[…] the formulation in speech of what dokei moi, that is, “of what appears to me”.», Arendt, Hannah, 
«Socrates», TPP, p. 14.  
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mundo se abrir a todos e que, apesar das diferenças entre homens e as suas posições no 

mundo – e, consequentemente, as suas doxai (opiniões) -, “tu e eu somos humanos”. 690

 
   

 A independência da doxa como vivência básica com respeito à necessidade permite 

o surgimento de um tipo de “subjectividade” que, uma vez que não brota da 

necessidade, não assume um carácter de sujeição por via de uma subsunção compulsória 

a um princípio comum absolutamente idêntico a si mesmo, admitindo assim a 

subsistência do “sujeito” no quadro de contingência que lhe é próprio. 

 Por outro lado, como a “objectividade” experienciada não resulta de uma visada 

intencional que descobre a sua realização ou pleno preenchimento, mesmo que no 

quadro da mera possibilidade, numa estrita e necessária identidade do visado com a 

experiência subjectiva actual – como acontece na fenomenologia de pendor cognitivo -, 

mas antes num em-comum caracterizado pela contingência, o carácter de ser dessa 

mesma realidade manifesta em qualquer acto intencional não pode ser reduzido ao 

espaço da subjectividade, descobrindo-se antes como um espaço ou ordem de ser – um 

mundo – constituído por uma pluralidade de actos ou “sujeitos” possíveis que a ele 

pertencem ou, na terminologia arendtiana, que são dele cidadãos. 

 

 

2.3. DISCURSIVIDADE EPISTÉMICA E DISCURSIVIDADE RETÓRICA – DA 

UNIVERSALIDADE IDENTITÁRIA À COMUNALIDADE DE DIFERENÇAS 

 É possível compreender melhor a natureza da comunalidade que Arendt tem, a 

nosso ver, em mente se atendermos à Retórica de Aristóteles, a qual «não pertence 

menos aos seus textos políticos do que a sua Ética»691

 Tal como acontece noutros momentos da nossa reflexão quando nos deparamos 

com textos clássicos, trata-se aqui de procurar nesses textos elementos que possam 

contribuir para uma melhor compreensão não só do pensamento de Arendt, mas também 

, textos que inspiram boa parte 

das análises de Arendt.  

                                                   
690 «It was not, therefore, subjective fantasy and arbitrariness, but was also not something absolute and 
valid for all. The assumption was that the world opens up differently to every man according to his 
position in it; and that the “sameness” of the world, its commonness (koinon, as the Greeks would say, 
“common to all”) or “objectivity” (as we would say from the subjective viewpoint of modern 
philosophy), resides in the fact that the same world opens up to everyone and that despite all differences 
between men and their positions in the world—and consequently their doxai (opinions) – “both you and I 
are human”.», Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, p. 14.  
691 «[…] Rhetoric, which belongs to his political writings no less than his Ethics […].», Arendt, Hannah, 
«Socrates», TPP, pp. 12-13. 
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dos problemas e questões que este levanta, um ensaio de compreensão animado pela 

nossa interpretação da perspectiva fenomenológico-existencial desenhada por Arendt. 

Embora esse não seja o propósito, pode acontecer que estes movimentos de apropriação 

resultem em leituras que vão contra os padrões mais convencionais de uma análise 

académica sensu stricto. O risco do erro – inspirado pela distinção heideggeriana entre 

um objecto de erudição e uma matéria de pensamento692

 Aristóteles define a retórica, na referida obra, como «a capacidade de descobrir o 

que é adequado a cada caso com o fim de persuadir»

 – é aqui plenamente assumido, 

na esperança de que cada um destes ensaios de compreensão possa, mesmo na sua 

potencial errância, contribuir de alguma forma para a iluminação das matérias em 

questão.       

693

 No início do tratado, Aristóteles acusa aqueles que se dedicaram anteriormente às 

questões retóricas de terem negligenciado o tratamento do assunto propriamente dito em 

favor de um dos elementos dessa arte, a saber, o efeito ou pathos que os discursos de 

tipo retórico produzem no auditório, nomeadamente no juiz. Esta retórica de tipo 

sofístico tenta perverter o juiz apelando ao modo como as coisas surtem nele efeito, a 

dimensão patética que apela mais ao elemento idiossincrático, e não ao elemento 

propriamente comunal do discurso, o seu assunto ou tema, aquilo que é aí publicamente 

disposto em ordem a ser visto e julgado por um auditório. O elemento comunal do 

discurso, o qual se constitui em seu tema, não é mais do que a facticidade, a qual 

descobre singularidades concretas ou estados-de-coisas contingentes que têm origem ou 

descobrem o princípio da sua génese – arkhê – no ser do humano e que, como tal, 

constituem o reino dos assuntos humanos. 

, ocupando-se aí da arte da 

comunicação com fins persuasivos dirigida a um público ou assembleia. 

 A preferência pelo pathos conduz a uma desatenção com respeito ao carácter 

metódico da retórica, o qual, como todo o método artístico no quadro do pensamento 

aristotélico, procura dar conta do dinamismo de realização ou génese de contingências. 

Para tal, esse dinamismo faz acompanhar a espontaneidade que lhe inere enquanto acto 

genésico de uma direccionalidade ou intencionalidade que visa superar o meramente 

                                                   
692 „Wenige sind erfahren genug im Unterschied zwischen einem Gegenstand der Wissenschaften und 
einer Sache des Denkens.“ («Poucos são suficientemente experimentados na diferença entre um objecto 
das ciências e um assunto do pensar.»), Heidegger, Martin, Aus der Erfahrung des Denkens, p. 77. Veja-
se ainda Arendt, Hannah, «Martin Heidegger at 80», New York Review of Books, October 21, 1971, 
Volume 17, Number 6.  
693 Aristóteles, Retórica, 1355b. 
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casuístico ou empírico, assim se pretendendo – ou “intendendo” 694

 Não obstante esta relação próxima, a diferença entre o discurso retórico e o discurso 

epistémico reside no facto de este último poder ser ensinado e repetido sem que cada 

instância de repetição implique a necessidade de um retorno à experiência que esteve na 

sua origem, à sua arkhê. Isto é o mesmo que dizer que, uma vez que respeita às coisas 

necessárias ou que não podem ser de outro modo, o discurso epistemicamente 

considerado é passível de ser possuído sem referência ao uso, o qual tem lugar como 

mudança de um certo estado para um outro estado, diferente do primeiro. 

 – de cariz 

epistémico. Enquanto acompanhado de uma intencionalidade que se pretende 

epistémica – mesmo que, em última análise, não possa sê-lo -, o método visa identificar 

o princípio orientador do dinamismo ou função de tipo retórico, assim introduzindo 

algum tipo de comunalidade, como aquilo que é visado pelo acto retórico, na 

contingência e inscrevendo cada acto contingente ou singular, aparentemente infundado, 

numa ordem bem-fundada.  

 No caso do discurso retórico, o assunto ou tema é justamente a ocorrência do facto 

ou dinamismo de transição de um estado a outro, pelo que o princípio ou arkhê que rege 

uma tal transição, a ser captado, só pode ser captado como um em-comum a todo o 

devir outro particular, a toda a experiência específica ou própria desse diferenciar ou 

distinguir manifesto como contingência.  

 Não é, pois, estranho que os tópicos ou lugares-comuns constituam o em-comum 

que se faz tema ou assunto da discursividade retórica, se compreendidos como essas 

linhas de partida nas quais se inicia ou tem origem o curso dos participantes da 

discussão em direcção à sua meta.  

 Efectivamente, é a essas linhas de partida – metáforas para origem e princípio ou 

arkhê – que sempre tem de se retornar quando, abordando metodicamente qualquer área 

de actividade, procuramos tornar evidentes os seus princípios e origens, já que estes 

sempre se antecipam ao conhecimento, dando-se factualmente na experiência. Se 

permanecessem absolutamente idênticos a si mesmos, tais princípios e origens não 

                                                   
694 Já que se trata de uma intencionalidade, sendo, portanto, significativa. Apesar de a língua portuguesa 
não ter conservado o verbo “intender”, o “intendere” latino, significando “compreender, entender, 
escutar, significar” e derivado de “intendo”, significando algo como estar em esforço ou tensão e estar 
atento, é um vestígio do carácter semântico e não cognitivo da intencionalidade. A expressão do discurso 
português corrente para este verbo latino é “querer dizer”, no sentido de “o que eu quis dizer foi…”. Já o 
inglês “to mean” e o alemão “bedeuten” ou, numa formulação mais próxima de Arendt e do nosso 
contexto, “meinen”, conservam esta dimensão semântica, sendo que este último pode também ser 
traduzido por “opinar”, vertendo directamente a doxa grega inclusive de uma perspectiva 
fenomenológica. 
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seriam passíveis de transposição no discurso, pois este só é possível como manifestação 

de uma mudança, de uma passagem de um estado a outro.  

 Assim, qualquer acesso aos princípios e origens depende do seu dar-se numa 

multiplicidade de modos factuais que notifiquem dessa mudança ela mesma como um 

lugar-comum, como um em-comum que urge trazer à evidência. 

 Ao contrário de uma discursividade concebida de modo epistémico, a qual 

pressupõe uma absoluta identidade, dirigindo-se ao que é, à partida, igual a si mesmo e 

que consequentemente não depende de nada exterior a si, a discursividade retórica é 

constituída por uma distinção, dirigindo-se a um outro de si ao mesmo tempo que 

procura manifestar metodicamente essa diferença mesma, essa passagem, como aquilo 

que há em-comum ou comunalidade.  

 Ou seja, a discursividade retórica é também acompanhada por uma intenção de 

inspiração epistémica, por assim dizer; mas esta intenção, uma vez que visa e depende 

de uma diferença, está votada ao fracasso, nunca atingindo a plena identidade de si 

consigo senão como uma relação entre diferentes e, como tal, como uma distinção ela 

mesma. Por essa razão, a discursividade retórica recai sobre e retoma, uma e outra vez, 

a contingência dos factos, dependendo da experiência na sua busca de uma origem ou 

princípio factual de passagem ao acto ou ao ser.  

 Em consequência, a vivência retórica, embora não se reduza à dimensão casual e 

“patológica” do meramente empírico, nunca atinge um estatuto verdadeiramente 

epistémico.  

 Assim, à discursividade retórica e à persuasão como seu modo próprio de vivência 

não basta estarem na posse do dinamismo genésico, numa plena identidade de si 

consigo; é preciso pô-lo em prática, trazê-lo à existência e fazer dele experiência na sua 

dimensão performativa como ser em acto ou existência, como dinamismo de 

diferenciação, pois nestes casos o acto e a singularidade que ele comporta são, enquanto 

origem ou princípio factual, condição de possibilidade do aparecimento do em-comum 

ou desse modo peculiar de universalidade contingente.  

 O acima exposto implica que todo o acto discursivo corresponde a uma distinção ou 

diferenciação imanente ao acto ele mesmo:  

1. Por um lado, cada acto discursivo visa ou tem como “objecto” – usando uma 

classificação moderna – aquilo que todo o acto tem como em-comum; 
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2. Por outro lado, esse em-comum só é passível de manifestação ou significação 

num acto particular, compreendido na sua facticidade, na sua qualidade de “sujeito” ou 

naquilo que lhe é próprio. 

Portanto, cada acto discursivo individual tem de ser, a um nível fundamental, 

operador desse vínculo que se manifesta como diferenciação ou distinção, mesmo que 

não o manifeste directamente. Para Arendt: 

 
A palavra doxa significa não só opinião, mas esplendor e fama. Enquanto tal, está 

relacionada ao reino político, que é a esfera pública na qual cada um pode aparecer e 

mostrar quem ele mesmo é. Afirmar a opinião própria pertencia ao ser capaz de mostrar-se 

a si mesmo, a ser visto e ouvido por outros.695

 
    

Assente na distinção, a vida da polis «consistia num concurso intenso e ininterrupto 

de todos contra todos, de aei aristeuein, incessantemente mostrando-se a si mesmo 

como sendo o melhor de todos»696

Nessa medida e considerado abstractamente, o que significa sem especial atenção à 

dimensão performativa e, portanto, negligenciando o modo singular de realizar a 

distinção, cada acto discursivo é um acto nomotético, no sentido em que:  

. Uma tal distinção expressa-se na concepção da lei 

como nomos, aquilo que foi disposto e distribuído, e que cada um possui e sustenta a 

seu modo próprio, assim se apropriando do em-comum, nele habitando ou 

permanecendo – isto é, sendo.  

1. Constitui um modo particular de visar algo – ou seja, é um acto tético ou um 

acto que, na sua qualidade performativa, diz o ser de algo de um certo modo, 

sublinhando-se a sua dimensão sensível ou material. Trata-se daquilo a que Aristóteles 

chama de praktôn hylê697

2. Contém o modelo convencionado, a lei ou vínculo sintético que é comum a todo 

os actos significativos enquanto referencial de cada acto, reunindo-os em conjunto, na 

sua qualidade em-comum, como aquilo que está entre actos e, como tal, os distingue. 

Este em-comum permite distinguir entre o particular ou parcial e o geral ou genérico, 

, a matéria ou conteúdo sensível do acto;  

                                                   
695 «The word doxa means not only opinion but also splendor and fame. As such, it is related to the 
political realm, which is the public sphere in which everybody can appear and show who he himself is. To 
assert one’s own opinion belonged to being able to show oneself, to be seen and heard by others.», 
Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, p. 14. 
696 «[…] consisted of an intense and uninterrupted contest of all against all, of aei aristeuein, ceaselessly 
showing oneself to be the best of all.», Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, p. 16. 
697 Veja-se página seguinte. 
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embora de uma forma meramente esquemática e projectiva, antecipando um esboço de 

distinção que só pode ser preenchido pela performance do acto particular propriamente 

dito.  

Neste sentido, Aristóteles, na Retórica, afirma que «a decisão do legislador não 

incide sobre um caso particular, mas sobre o futuro e o geral […]»698

Em suma, a intenção do acto nomotético em geral refere-se àquilo que é visado 

pelo acto na sua completude, refere-se à própria distinção, a qual atinge a sua 

completude ou se realiza no cumprimento do acto.  

.  

Uma vez que o cumprimento do acto ocorre não no seu fim, isto é, quando o acto se 

esgota, mas na sua performance ela mesma, é na performance que o acto se cumpre de 

modo próprio.  

Da nossa perspectiva, o acto visa assim realizar não uma identidade stricto sensu, 

mas a distinção entre o genérico ou em-comum contingente e o modo particular ou 

parcial da sua efectivação, cumprindo-se numa singularidade ou num acontecimento 

sempre factual que, como tal, pretende reunir em si mesmo, em simultâneo e como se 

fossem um só, o todo contingente e a parte, procurando realizar o em-comum como 

aquilo que lhe é próprio699

Podemos afirmar, com a liberdade devida a qualquer interpretação, que Aristóteles, 

na Ética a Nicómaco, expressa esta ideia quando diz: 

.  

 
[…] uma lei é sempre uma declaração geral, contudo há casos que não é possível cobrir 

numa tal declaração geral. Consequentemente, em matérias em que, embora seja necessário 

falar em termos gerais, não é possível fazê-lo correctamente, a lei toma em consideração a 

maioria dos casos, embora esteja ciente do erro que isso envolve. E isto não torna uma lei 

                                                   
698 Aristóteles, Retórica, 1354b7.  
699 Há aqui, obviamente, uma inspiração do “Torna-te aquilo que és” e da ignorância socrática, a qual não 
era senão a expressão da relação paradoxal de um indivíduo existente com uma universalidade. Esta 
inspiração é o núcleo de toda a filosofia existencial, nas mais variadas interpretações, incluindo a 
arendtiana. Referindo-se a Kierkegaard, Arendt afirma que é tarefa do ser humano “tornar-se subjectivo”, 
uma tarefa que tem por base essa relação paradoxal com o universal, uma vez que o ser humano tem de 
permanecer sempre um indivíduo. Assim, cada indivíduo só pode tornar o universal no conteúdo da sua 
existência se tentar realizar o carácter paradoxal da sua vida, conferindo ao universal a forma do 
indivíduo e, portanto, do próprio paradoxo. Para Arendt: «The key point of existential conduct is the 
constant realization (in contrast to mere contemplation) of the most universal elements of life.» («O 
ponto-chave da conduta existencial é a constante realização – em contraste com a mera contemplação – 
dos mais universais elementos da vida»), Arendt, Hannah, «What is Existential Philosophy?», EU,  p. 
174. Trata-se de uma conduta na qual nada está seguro senão a existência imediata, a qual, por seu lado, 
escapa a qualquer compreensão definitiva ou a uma definição.      
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errada; pois o erro não está na lei nem no legislador, mas na natureza do caso (physei tou 

pragmatos)700: o material da conduta (praktôn hylê) é essencialmente irregular.701

 
               

E prossegue, clarificando o modo de proceder em tais casos:  

 
Quando, consequentemente, a lei dispõe uma regra geral, e depois disso surge um caso que 

é uma excepção à regra, é então correcto, onde o pronunciamento do legislador é defeituoso 

e erróneo devido ao seu carácter absoluto, rectificar o defeito decidindo como se o 

legislador ele mesmo decidiria se estivesse presente na ocasião […].702

 
        

 A singularidade ou acontecimento, experienciada como algo que excede a lei, põe 

em evidência a sua omissão por parte da lei geral justamente como esse excesso, uma 

omissão resultante do facto de a lei geral se apresentar sempre como simples, não-

composta e idêntica a si mesma. A generalidade da lei pretere – em sentido literal, isto 

é, deixa para trás, recobre e torna coisa do passado e, por isso, torna ausente ou 

inessencial – a sua constituição como relação sintética de elementos distintos e, de 

acordo com o que vimos, oculta a sua própria dependência com respeito a uma origem 

factual, a qual está agora ausente e é, como tal, meramente potencial. 

 Portanto, cada acto particular visa realizar ou trazer à existência uma singularidade, 

um particular ou diferente capaz de integrar uma comunalidade sem perder a sua 

qualidade distintiva. Cada acto visa, directa ou indirectamente, a constituição de um 

aparente paradoxo, a reunião de diferentes num em-comum. Referindo-se a Aristóteles, 

Arendt afirma: 

 
[…] uma comunidade não é constituída por iguais, mas, pelo contrário, é constituída por 

pessoas que são diferentes e desiguais. A comunidade vem ao ser através do igualizar, 

isasthênai. Esta igualização tem lugar em todas as trocas, como as trocas entre o médico e o 

agricultor, e é baseada no dinheiro. A igualização política, não-económica, é a amizade, 

philia.703

  
    

                                                   
700 Na natureza da ocorrência, do assunto, do feito ou do acto, da matéria em questão, do facto. 
701 Aristóteles, EN, 1137b15-20. 
702 Aristóteles, EN, 1137b20-25. 
703 «[...] a community is not made out of equals, but on the contrary of people who are different and 
unequal. The community comes into being through equalizing, isasthênai. This equalization takes place 
in all exchanges, as between the physician and the farmer, and it is based on money. The political, 
noneconomic equalization is friendship, philia.», Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, pp. 16-17. Cf. 
também Aristótles, EN 1133a14.  
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 A igualização que ocorre na amizade não tem o sentido de uma recondução dos 

singulares a uma mesmidade, tornando-os iguais uns aos outros. Tem, isso sim, a 

capacidade de os transformar em parceiros de uma ordem de coexistência, constituindo-

os numa comunidade. Esta comunidade ocorre entre entes que se distinguem pelo facto 

de possuírem uma constituição livre, isonómica704

 Na sua qualidade igualadora, o acto pressupõe não só a existência de singulares, 

mas a possibilidade da sua coexistência pois, ao visar a realização da distinção, cada 

acto não pode visar outra coisa senão a concretização de uma coexistência entre a 

diferença que lhe é própria e outros que, paradoxalmente, são também singulares e, 

como tal, têm em comum o facto de serem distintos.  

, não no sentido de serem todos iguais 

perante a lei, mas no sentido de terem o mesmo direito à actividade política, entendida 

como um direito igual a dar razão de si, aparecendo do modo que lhes é próprio.    

 Por essa razão, Arendt sublinha o carácter central da distinção numa comunidade 

assim concebida, afirmando que «é óbvio que esta igualização tem o seu ponto 

polémico na diferenciação sempre crescente dos cidadãos que é inerente à vida 

agónica» 705. Consequentemente, «é a amizade e não a justiça […] que parece ser o 

vínculo das comunidades»706

 Segundo Arendt, «no homem, a alteridade, que ele partilha com tudo aquilo que é, e 

a distinção, que ele partilha com tudo o que está vivo, tornam-se singularidade, e a 

pluralidade humana é a pluralidade paradoxal de seres singulares»

, pois contém uma compreensão do modo como a ordem 

de coexistência ou mundo aparece ao outro, o qual permanece na sua diferença.     

707. A realidade do 

acto pressupõe a possibilidade da coexistência, aquilo a que Arendt chama uma 

pluralidade ou comunidade de singulares, descrita como «a condição da acção humana 

porque somos todos o mesmo, isto é, humanos, de tal modo que ninguém é alguma vez 

o mesmo que alguém que tenha vivido, viva ou venha a viver» 708

                                                   
704 Veja-se Arendt, Hannah, Was ist Politik?, pp. 39-40.   

. Desse modo, a 

pluralidade é não só condição de possibilidade, mas também condição de existência de 

toda a vida politicamente constituída e compreendida, isto é, uma vida constituída não a 

705 «[…] it is obvious that this equalization has as its polemical point the ever-increasing differentiation of 
citizens that is inherent in an agonal life.», Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, p. 17. 
706 «[…] it is friendship and not justice […] that appears to be the bond of communities.», Arendt, 
Hannah, «Socrates», TPP, p. 17. 
707 «In man, otherness, which he shares with everything that is, and distinctness, which he shares with 
everything alive, become uniqueness, and human plurality is the paradoxical plurality of unique beings.», 
Arendt, THC, p. 176. 
708 «[…] the condition of human action because we are all the same, that is, human, in such a way that 
nobody is ever the same as anyone else who ever lived, lives, or will live.», Arendt, THC, p. 8. 
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partir da necessidade, mas a partir da contingência que se concretiza em liberdade na 

realização de um significado entre uma pluralidade de significados distintos.  

 Logo, cada acto discursivo, na medida em que é significativo, tem de ser capaz de 

conservar, reunindo num em-comum, um diverso de singularidades ou origens factuais 

passadas ou – o que é o mesmo – ausentes, trazidas a uma coexistência potencial na 

vinda à existência própria do acto em causa, assim garantindo a sua realidade e 

permanência.  

 Ademais, para que essa reunião venha à existência e tenha realidade sem 

aniquilação das singularidades que a constituem, tem de ser concebida como relação 

entre diferentes. Não se trata aqui de uma diferença absoluta, a qual tornaria impossível 

qualquer tipo de relação 709. Trata-se, isso sim, de uma diferença relativa ou, posto de 

forma axiologicamente mais neutra, de uma diferença relacional710

 A reunião visada pelo acto particular no seu dinamismo de realização ou vinda à 

existência tem de assumir também uma feição nomotética, mesmo que lhe esteja 

vedada, por princípio, uma simples e absoluta generalidade. Portanto, tal relação só é 

possível se concebida à imagem do krinein, do ajuizar ou distinguir, compreendido 

como princípio sintético operador da comunalidade e da diferenciação, assumindo-se 

como medida da realidade não só de todas as coisas ou singularidades do mundo 

constituintes da dita “objectividade”, mas também daquele que, existindo igualmente 

como singularidade, anuncia a sua presença numa experiência ou vivência própria.  

. 

 A conjugação destas duas exigências do acto permite que Aristóteles diga, se 

retomarmos o contexto retórico não só da nossa reflexão, mas acima de tudo da reflexão 

arendtiana que nele se inspira, que cabe ao juiz – à distinção ou separação particular ou 

apropriada – e à assembleia – ao pressuposto genérico ou possibilidade de diferentes 

actos reunidos num em-comum que acompanha todo o acto individual – verificar a 

ocorrência ou existência de um facto ou singularidade, pois é justamente a sua 

existência ou passagem ao ser-em-acto que, sendo contingente ou livre, não pode ser 

prevista pelo legislador, tendo de ser experienciada e submetida uma e outra vez a prova 

por intermédio de um novo juízo ou síntese distintiva.  

                                                   
709 Esta diferença absoluta também está presente, justamente na dimensão de alteridade que é própria de 
todas as coisas. Mas essa dimensão não é, por definição, comunicável, pelo que acompanha o acto, mas é 
irredutível ao acto. 
710 Segundo Arendt: „Politik organisiert ja von vornherein die absolut Verschiedenen im Hinblick auf 
relative Gleichheit und im Unterschied zu relativ Verschiedenen.“ («Desde o começo, a política organiza 
os absolutamente diferentes em vista da sua igualdade relativa e em contraste com as suas diferenças 
relativas.»), Arendt, Hannah, Was ist Politik?, p. 12.  
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 Em ordem a ilustrar esta relação, recorremos uma vez mais a Aristóteles, que 

afirma, tentando explicar por que razão nem todas as coisas são determinadas pela lei e 

apresentando a sua teoria da equidade:  

 
[…] há casos para os quais é impossível dispor uma lei, de modo que se torna necessária 

uma disposição legal especial. Pois aquilo que é em si mesmo indefinido pode apenas ser 

medido por um padrão indefinido, como a régua plúmbea usada pelos construtores de 

Lesbos; tal como uma régua não é rígida, mas pode arquear-se de acordo com a figura da 

pedra, também uma disposição legal especial é feita adequar-se às circunstâncias do 

caso. 711

 
          

 A experiência do começo revela-nos a ordem de coexistência sempre de uma 

perspectiva, implicando a compreensão da realidade como o encontro de um conjunto 

de perspectivas possíveis, enquanto aquilo que se abre entre pessoas, pondo-as em 

relação, mostrando-se de modo diferente a cada uma e compreensível apenas na medida 

em que uma multiplicidade de seres humanos pode apresentar-se nela, dando a sua 

opinião, fazendo aparecer a sua perspectiva e trocando opiniões sobre as suas 

diferenças.  

 É isto que caracteriza a capacidade auto-presentativa do ser humano, a capacidade 

que confere existência, de acordo com Arendt, ao «“Sê como desejas aparecer a 

outros”» socrático 712. Arendt, fazendo eco de Sócrates, diz que «há, ou deve haver, 

tantos logoi diferentes como há homens, e […] todos estes logoi reunidos formam o 

mundo humano, na medida em que os homens vivem em conjunto no modo do 

discurso»713

 Quando se decide acerca do modo da sua apresentação, o ser humano não reage 

apenas a qualidades dadas. Ele age deliberadamente, escolhendo entre várias 

possibilidades que o mundo, esse espaço aberto entre diversas possibilidades de ser, lhe 

tornou presente

.  

714

                                                   
711 Aristóteles, EN, 1137b7-8.  

.  

712 «“Be as you would like to appear to others” […].», Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, p. 22. 
713 «[…] there are, or should be, as many different logoi as there are men, and that all these logoi together 
form the human world, insofar as men live together in the manner of speech.», Arendt, Hannah, 
«Socrates», TPP, p. 19. 
714 Cf. Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 36-37. 
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 E o humano é essa resolução, essa coragem – «“a primeira das qualidades humanas, 

porque é a qualidade que garante todas as outras”»715

 É essa pluralidade de perspectivas que a resolução por um modo humano de ser 

contribui para sustentar na existência, pluralidade que suporta, por sua vez, a 

singularidade daquele que aí age, ao testemunhar e acompanhar a acção deste último, 

essa apresentação peculiar de si que o torna humano. 

, diz Arendt, citando Churchill – 

de aparecer, de se decidir por uma perspectiva entre outras possíveis, distinguindo-se 

delas.  

 

  

                                                   
715 «[…] “the first of human qualities, because it is the quality which guarantees all others” […].», 
Arendt, Hannah, «What is Freedom?», BPF, pp. 154-155. 
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3 

O PENSAR COMO CONDIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE 

RESISTÊNCIA AO MAL  

 
«“Bartleby[…] now one of two things must take place. Either 

you must do something, or something must be done to you.” 

[…]“No, I would prefer not to […]”» 

Herman Melville716

 
 

 

3.1. HORIZONTE DA QUESTÃO ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE A ACTIVIDADE 

PENSANTE E O MAL 

 Ao longo das páginas acima tentámos mostrar que a doxa – ou melhor, o doxazein 

– assume o lugar de experiência ou vivência ôntico-ontológica no seu carácter mais 

imediato, estruturando a constituição fundamental do ser do humano como ser capaz de 

acção, bem com a demanda por significação que a acompanha no pensar.  

 Como vimos, a doxa – acto discursivo de tipo retórico por excelência – tem como 

origem ou começo não uma identidade, mas uma distinção partilhada com tudo aquilo 

que é.  

 Dissemos, ainda, que a diferença entre o discurso retórico e o discurso epistémico 

residia no facto de este último ser ensinável, o que significa que o seu conteúdo tem 

uma dimensão doutrinal e, como tal, é passível de ser possuído sem referência à 

experiência ou ao uso, ao passo que o primeiro está disso impedido em virtude da sua 

própria constituição.  

 Embora seja acompanhado e inspirado por uma intenção epistémica, por assim 

dizer, a dependência da realização dessa intenção com respeito a uma diferença vota o 

discurso retórico ao fracasso epistémico, assim impedido de alcançar uma identidade 

estrita de si consigo, consequentemente recaindo uma e outra vez na facticidade e na 

experiência em busca dessa distinção que é origem ou começo da sua passagem ao ser.  

                                                   
716 «“Bartleby […] ora, uma de duas coisas tem de ocorrer. Ou tem de fazer alguma coisa, ou alguma 
coisa tem de lhe ser feita.” […] “Eu preferiria não fazer […].”», Melville, Herman, «Bartleby, The 
Scrivener», Billy Bud, Sailor and Selected Tales, pp. 35-36. 
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 Esta situação faz surgir um conjunto de questões: 

1. Em que medida pode ser dito que o discurso retórico é “inspirado” – posto em 

movimento – ou mesmo “acompanhado” por uma intenção epistémica ou proto-

epistémica, a qual corresponde a uma demanda por princípio ou origem? 

2. Se esta origem ou começo está dependente da facticidade, isto é, da 

multiplicidade deveniente da materialidade ou conteúdo sensível do acto, onde procurar 

a medida da sua permanência? 

3. Resumindo, «como pode o homem, que é suposto viver numa polis, viver fora 

da política»717

É nosso intuito mostrar que estas questões são reunidas na questão que Arendt 

coloca em LoM

, ou seja, qual a possibilidade, para um ente cuja subsistência se supõe 

estar vinculada a um referencial político ou a uma ordem de coexistência, de 

permanecer e assumir algum tipo de realidade sem referência às coisas que dizem 

respeito à polis?          

718

 

 e que aqui reformulamos:  

Poderá a actividade de pensar, tomada como um exame e uma reflexão sobre 

acontecimentos independentemente de resultados, converter-se na condição de 

possibilidade da resistência do ser humano ao mal?  

 

A pertinência desta questão tornam-se mais claras se tivermos em mente a 

experiência de derrelicção que atingiu o nosso tempo, conduzindo a uma crise que tem 

como núcleo a experiência totalitária – a sua desmaterialização do ser do humano e o 

sentimento de não-pertença absoluta a um mundo no qual, não obstante, está condenado 

a viver -, com as implicações do ponto de vista da conduta que estão na base da 

caracterização do mal, por parte de Arendt, como banal.  

A resposta a estas questões passa, portanto, pelo esclarecimento daquilo a que 

Arendt chamou “solitude” e a experiência de ser-só que tem lugar na dialogia do pensar, 

                                                   
717  «[…] how man, if he is to live in a polis, can live outside of politics […].», Arendt, Hannah, 
«Socrates», TPP, p. 6. 
718 Arendt pergunta: «Could the activity of thinking as such, the habit of examining whatever happens to 
come to pass or to attract attention, regardless of results and specific content, could this activity be among 
the conditions that make men abstain from evil-doing or even actually “condition” them against it?» 
(«Poderá a actividade de pensar enquanto tal, o hábito de examinar o que quer que ocorra acontecer ou 
atrair a atenção, independentemente de resultados e de conteúdo específico, poderá esta actividade estar 
entre as condições que fazem os homens abster-se de fazer o mal ou mesmo “condicioná-los” 
efectivamente contra isso?»), Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 5.   
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no diálogo do dois-em-um, uma experiência que tem Sócrates como personagem ou tipo 

essencial. 

 

 

3.2. EXPERIÊNCIA SOCRÁTICA E A POSSIBILIDADE FÁCTICA COMO A PRIORI 

Estas questões orientam-nos, desde logo, para a análise arendtiana do significado 

do julgamento de Sócrates, bem como da sua interpretação sui generis da ensinabilidade 

da virtude, do acto mesmo de transcender a dimensão sensível – sempre particular e em 

devir – dos actos.  

A doxa quotidianamente considerada pretende elevar o seu carácter distintivo ao 

patamar da identidade estrita entre o carácter retórico do acto e a possibilidade 

epistémica que o acompanha, visando transformar uma parcialidade no próprio real e a 

mera possibilidade de feição epistémica numa necessidade.  

A posição socrática, por seu lado, parte também da doxa e da distinção que ela 

manifesta como vivência básica, mas pretende conservar o carácter de potencialidade 

associado à dimensão epistémica, concebendo-a como possibilidade factual e, com ela, 

todo o real como possível e não como necessário. 

Por outras palavras, a interpretação arendtiana da experiência socrática visa a 

dimensão epistémica da possibilidade, não apenas enquanto possibilidade lógica, mas 

possibilidade real ou, o que é o mesmo no caso de Arendt, enquanto possibilidade 

fáctica.  

Na verdade, Arendt retoma – aqui como noutros lugares – um motivo kantiano, a 

saber, o da tríplice constituição da possibilidade epistémica, da sua camada mais 

imediata ao estrato menos e imediato e mais fundamental: 

1. A possibilidade física, ou seja, a mera doação de algo na experiência. 

2. A possibilidade lógica, pois se o conhecer resulta do reconhecimento da validade 

ou invalidade do conceito ou síntese a priori que prepara o diverso dado na intuição, 

então o sujeito de conhecimento tem pelo menos de ser capaz de não se contradizer de 

modo a que a sua permanência torne possível a experiência, independentemente de esta 

vir ou não a ter lugar. Como diz Kant, «posso pensar no que quiser, desde que não entre 

em contradição comigo mesmo, isto é, desde que o meu conceito seja um pensamento 



366 
 

possível, embora não possa responder que, no conjunto de todas as possibilidades, esse 

conceito corresponda ou não um objecto»719

3. A possibilidade real, a qual, no contexto kantiano, está vinculada à atribuição de 

validade objectiva a um determinado conceito segundo critérios de necessidade e 

universalidade, indicando a existência possível do objecto fora da mente.              

. 

Como tal, a possibilidade real, que não é mais do que a síntese que está na base da 

distinção entre possibilidade física e possibilidade lógica, tem de ser procurada nas suas 

fontes práticas, o que é o mesmo que dizer, no contexto de contingência em que Arendt 

opera: numa existência ou ser-em-acto que preserve a pluralidade potencial de origens e 

começos que toda a contingência implica – uma vez que é, por definição, infundada -, 

sem que isso resulte numa incompatibilidade lógica, no sentido de um e o mesmo acto 

discursivo afirmar simultaneamente o que é e o que não é.  

A inquirição por uma possibilidade real é, por essa razão, a inquirição por uma 

concepção de possibilidade fáctica como a priori ou condição factual de possibilidade 

da experiência da realidade ou daquilo que é, preservando a validade do acto discursivo, 

tal como num vulgar acto epistémico, sem, todavia, depositar a garantia de tal validade 

numa evidência tida como necessária e, assim, idêntica a si mesma meramente de um 

ponto de vista lógico, mas numa experiência factual, a vivência da distinção como 

origem e princípio de uma identidade possível.  

A validade da vivência de tipo retórico de que vimos falando, bem como a sua 

capacidade de gerar sentido, foi sujeita a dúvida por parte de Platão, o qual distinguiu 

verdade – evidência – de opinião, compreendendo a primeira como o oposto da 

segunda. A «denúncia furiosa da doxa» 720

A leitura arendtiana da posição platónica toma a relação entre verdade e opinião 

como uma relação de não-ser. Nesta perspectiva, a doxa seria o equivalente à mera 

possibilidade física acima referida, correspondendo ao que Aristóteles chamou eikos, o 

provável, cuja origem ou princípio é arbitrariamente assumido e, como tal, susceptível 

de uma tal dúvida.  

, levada a cabo por Platão, resultou na 

distinção entre verdade e opinião.  

                                                   
719 „Aber denken kann ich, was ich will, wenn ich mir nur nicht selbst widerspreche, d. i. wenn mein 
Begriff nur ein möglicher Gedanke ist, ob ich zwar dafür nicht stehen kann, ob im Inbegriffe aller 
Möglichkeiten diesem auch ein Object correspondire oder nicht.“, Kant, Immanuel, KrV, AA III, BXXVI 
(nota). 
720 «[…] furious denunciation of doxa[…].», Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, pp. 7-8. 
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No entanto, para Arendt, o tópico da doxa não é o provável ou a mera possibilidade 

física de algo experienciada na sua doação infundada, «[…] mas a compreensão do 

mundo tal “como ele a si mesmo se abre a mim”»721

Aristóteles pensa a probabilidade a partir da noção de protasis endoxôn, como uma 

premissa coincidente com a opinião geralmente aceite. Uma premissa – protasis – é 

sempre uma assunção de algo acerca de algo, de um predicado acerca de um sujeito, 

bem como do modo da sua síntese.  

 e, como tal, o lugar da síntese entre 

possibilidade física e possibilidade lógica, isto é, o lugar da possibilidade real.  

Assim, uma premissa tem duas modalidades discursivas: um modo kataphatikos ou 

afirmativo, no qual a síntese expressa uma conformidade do sujeito ou disso-que-é-dito 

com aquilo que dele se diz ou predicado, mostrando a sua reunião; e outro modo, o 

apophatikos ou negativo, no qual se expressa o distanciamento do sujeito ou disso-que-

é-dito com respeito ao que dele se diz. Um e outro são modos de permitir que algo 

apareça, mesmo no segundo caso, no qual o sujeito também aparece, muito embora por 

via negativa722

Enquanto acto discursivo, a probabilidade constitui-se, portanto, num modo de 

dizer ou referir aquilo que aparece não por necessidade, mas no plano da contingência, 

dando conta de uma relação de ser sem qualquer intenção de a fundar, já que esse 

fundamento é pressuposto e, como tal, não é questionado.  

.  

O provável corresponde, assim, à constatação de que algo pode ser o caso – “A é 

b”, “A não é b”, por exemplo – sem que esta constatação seja acompanhada por 

qualquer consideração suplementar acerca do fundamento, origem ou começo – arkhê – 

da relação de ser entre os termos que nele se manifesta. O ser tem aí uma função 

meramente copulativa e o seu sentido, que opera a síntese entre sujeito e predicado e os 

põe em relação, é meramente pressuposto, sendo visado signitivamente – para usar uma 

expressão husserliana -, isto é, como algo que se faz notar apenas como uma ausência 

naquilo que se mostra neste e por intermédio deste acto discursivo simples.  

Se considerada neste sentido parcial, pode dizer-se que a dúvida platónica com 

respeito à falta de evidência inerente à doxa tem razão de ser e, consequentemente, o 

único acesso possível ao seu ser ocorre por via negativa, isto é, apophatikos. Esta é a 

base da seguinte observação de Arendt: 
                                                   
721 «[…] but comprehension of the world “as it opens itself to me”.», Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, 
p. 14. 
722 Por exemplo, a frase “O morcego não é uma ave” permite o aparecimento do morcego como não sendo 
uma ave, determinando-o, ainda que negativamente. 
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O que é assinalável entre todos os grandes pensadores é a diferença de posto entre as suas 

filosofias políticas e o resto das suas obras – mesmo em Platão. A sua política nunca atinge 

a mesma profundidade. Esta falta de profundidade não é nada senão um fracasso para sentir 

as profundezas nas quais a política está ancorada.723

 
 

No entanto, esta posição deixa de lado o facto de a probabilidade, compreendida 

como protasis endoxôn, sempre pressupor uma doxa como experiência fundante. Ou 

seja, mesmo que uma tal doxa seja do tipo “A não-é b”, a posição platónica deixa por 

pensar a dimensão performativa pressuposta pela própria negação, a qual é sempre 

afirmativa de um estado-de-coisas – dizer que algo não é subentende o ser de algo – e, 

como tal, a positividade, isto é, a existência possível ou a realidade hipotética de um 

estado-de-coisas. E é justamente a essa experiência que a reflexão arendtiana se dirige.  

Uma premissa pressupõe sempre algo sobre algo, adiantando-se a esse algo 

colocando-o numa relação predicativa que pode ou não ser o caso. No que respeita aos 

aos actos discursivos significativos, e na medida em que pressupõem uma relação entre 

duas doxai, essa relação não ocorre já entre termos simples, mas entre estados-de-coisas 

complexos, constituindo-se numa relação de relações.  

Assim, um acto discursivo com base semântica é sempre e antes de mais um acto 

que descobre uma coexistência, pois visa a síntese não já na sua função meramente 

predicativa, mas no sentido existencial. 

Em páginas anteriores, referimos que a síntese operada por um qualquer acto 

discursivo particular ou elocução assume, na sua vinda à existência, um pendor 

nomotético, isto é, tem na sua base uma convenção, na medida em que resulta de um 

acordo fundamental entre a elocução e o contexto da sua vinda à existência.  

Sublinhámos, ainda, que o modelo que preside a essa relação é o do ajuizar – 

krinein -, o da distinção que descobre o ser do humano como uma singularidade 

operadora da síntese entre comunalidade e diferença, assumindo-se como medida da 

realidade das singularidades constituintes do mundo ou realidade humana. É no acto do 

juízo e por intermédio da distinção que este apresenta que a existência de factos ou 

singularidades é verificada, já que a existência de uma singularidade não pode ser 

                                                   
723 „Auffallend ist der Ranguntershied zwischen den politischen Philosophien und den übrigen Werken 
bei allen groβen Denkern – selbst bei Plato. Die Politik erreicht nie die gleiche Tiefe. Der fehlende 
Tiefsinn ist ja nichts anderes als der fehlende Sinn für die Tiefe, in der Politik verankert ist.“, Arendt, 
Hannah, Was ist Politik?, p. 9. 
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prevista por uma qualquer regra geral mas, ao invés, qualquer reivindicação da sua 

evidência tem de submeter-se à prova da experiência uma e outra vez por intermédio de 

uma nova síntese operadora da distinção.  

Em ordem a ilustrar o carácter fundamentalmente indefinível deste critério da 

realidade da existência, recorremos a uma passagem da Ética a Nicómaco, assinalando 

que um tal critério tem de ter a capacidade de se “arquear”, isto é, declina-se de modo a 

adequar-se às circunstâncias ou contexto. Resumindo, não há critério absoluto para a 

realidade da existência, uma vez que o ser do humano ele mesmo – sendo, como temos 

tentado mostrar, fundamentalmente contingente – não é nem necessário, nem 

absoluto724

No entanto, isto não significa que este critério seja relativo, pois se é verdade que 

aquilo que a existência tem de permanente na infinita variedade de contextos é o facto 

de ser-em-acto, quer efectivamente, quer no quadro da possibilidade – dado que, já o 

dissemos anteriormente, toda a existência pressupõe como sua condição de 

possibilidade um reino de coexistência, constituído por uma pluralidade potencial de 

singularidades -, não é menos verdade que, para ser possível, o ser-em-acto presente tem 

de pressupor um contexto de seres-em-acto ausentes, meramente potenciais.  

. 

Mas, ao contrário do que a posição de Platão parece suportar, a sua ausência ou 

invisibilidade não transforma o não-ser na medida da existência e a visibilidade ou 

aparecimento numa ilusão.  

Essa ausência é também um modo de aparecimento, é aparecimento possível ou ser-

possível e, como tal, ocorre na imanência da singularidade ou acontecimento em que se 

constitui cada existência, não remetendo necessariamente para uma transcendência 

absoluta.  

As ausências são transcendências ou singularidades manifestas na imanência da 

existência própria, ela mesma uma transcendência ou singularidade, notificações da 

possibilidade de outras existências ou perspectivas no facto mesmo de existir aqui e 

agora como singularidade.  

É neste último sentido que a investida platónica contra uma vivência própria do 

reino dos assuntos humanos e da contingência não atinge o seu alvo, pois nada retira 

                                                   
724 Há, é claro, a experiência da existência como absoluta no isolamento. No entanto, essa experiência é 
apenas a experiência de carência de um ser próprio, uma experiência da esfera privada. Assim que se 
decide pela determinação enquanto absoluta, a experiência do isolamento transforma-se na experiência do 
abandono, vivida sob condições de um governo totalitário.  
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àquilo a que Arendt chama de «inocência e […] méritos» 725

 Arendt salienta dois aspectos decisivos da experiência socrática: 

 da posição socrática, 

sintetizada na situação do seu julgamento.  

1. Em primeiro lugar, o carácter puro ou independente da vivência socrática, a 

qual, tal como o a priori kantiano, descobre o seu começo com e na experiência, mas 

não deriva dela, tendo uma origem independente726

2. Em segundo lugar, a qualidade pró-ôntica desse a priori, o qual decide por 

antecipação o sentido – e não a verdade, uma vez que se trata de uma vivência retórica e 

não estritamente epistémica – do ser daquilo que é, determinando a realidade como 

factual e, assim, como pertencendo à esfera do possível e não do necessário.   

. Trata-se aqui, pois, de sublinhar 

uma vivência que é condição de possibilidade de toda a experiência, acessível apenas 

por intermédio da análise das suas manifestações sensíveis, mas ela mesma da ordem da 

invisibilidade; 

 

 

3.3. SÓCRATES, UM “TIPO IDEAL” 

Atendamos ao modo como esta posição se deixa captar no contexto do julgamento 

de Sócrates, tal como Arendt o interpreta. Arendt declara: «[…] na sua defesa ante os 

cidadãos e juízes de Atenas, o ponto de Sócrates havia sido que o seu comportamento 

fora no melhor interesse da cidade»727

1. Uma premissa que se assume como dada, tomando a forma de um pressuposto, a 

saber, o pressuposto de uma constituição comum ou politeia que institui a cidade como 

espaço de coexistência sui generis, no interior do qual se descobrem os juízes e os 

restantes cidadãos reunidos numa assembleia; 

. A cidade, a qual pressupõe a possibilidade de 

coexistência de uma pluralidade de “sujeitos”, constitui o em-comum ou a 

comunalidade que garante o seu ser, a sua realidade e, como tal, a sua permanência. 

Portanto, comportar-se no melhor interesse da cidade permite, à partida, a formulação 

de três premissas: 

                                                   
725 Segundo Arendt: «[…] Socrates had not been able to persuade his judges of his innocence and his 
merits, which were so obvious for the better and younger of Athens’ citizens […]» («[…] Sócrates não 
havia sido capaz de persuadir os seus juízes da sua inocência e dos seus méritos, o quais era tão óbvios 
para os cidadãos melhores e mais jovens de Atenas […]»), Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, pp. 6-7. 
Essa pureza e capacidade de servir de medida ao ser eram dadas como evidência para aqueles que se 
distinguiam pela inexperiência   
726 Veja-se Kant, Immanuel, KrV, AA III, B1-B2.   
727 «[…] in his defense before the citizens and judges of Athens had been that his behavior was in the best 
interest of the city.», Arendt, Hannah, «Socrates», TPP,  p. 7.  
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2. O comportamento de Sócrates, o qual, descobrindo-se desde logo a ser, se 

distingue factualmente do em-comum, dando conta da sua existência individual ou 

própria tendo como referencial o espaço de coexistência pressuposto; 

3. A qualidade ou modalidade assumida por essa existência própria, que pretende 

ter como carácter distintivo – visando “o melhor” – o interesse da própria cidade728 – 

inter-esse, que é definido por Arendt como «“viver” e “ser entre homens” (inter 

homines esse)»729

A interpretação arendtiana da atitude de Sócrates concebe-a como um dar conta de 

uma tal pretensão de coincidência, não tanto no quadro de uma relação causa-efeito – a 

qual remeteria para uma causa completamente independente do efeito e, portanto, para 

uma putativa entidade capaz de subsistir absolutamente e em total isolamento -, mas 

antes no âmbito de uma compreensão deste devir ou acontecer conjunto de existência 

própria e de ordem de coexistência como sua origem ou princípio, acontecer do qual a 

atitude socrática constitui, para Arendt, um tipo ou modelo básico.  

. Como tal, visa uma coincidência entre a existência de Sócrates ou a 

esfera do próprio e o espaço de coexistência ou a esfera do em-comum, assumindo esse 

modo de ser como o carácter ou aquilo que é próprio de uma vida entre seres humanos.         

Podemos, pois, afirmar que, para Arendt, a apologia de Sócrates não é mais do que 

a figuração de uma atitude ou disposição existencial que procura fundar toda a 

existência numa coexistência possível. Tal atitude concebe a existência como demanda 

pela fundação semântica da sua discursividade – na medida em que existir é sempre um 

modo de indicar este algo que está aí a ser e, consequentemente, de dar sentido ao 

próprio sentir – e da ordem de começos que esta sempre pressupõe -, já que esse modo 

de significar se refere a uma dimensão que todos os modos particulares de significação 

têm em comum, possibilitando a reunião e a compreensão das suas qualidades 

distintivas.                     

O comportamento de Sócrates não visa a cidade e a coexistência de opiniões de que 

ela é signo, tal como ela se mostra ser e como algo necessário, identificando visibilidade 

e realidade. Isso redundaria numa manifestação parcial ou particular da realidade, não a 

distinguindo das perspectivas que identificam o modo como o mundo se lhes abre, a sua 

existência efectiva, com toda a realidade.  

Isto é tão relevante para Sócrates como para o nosso tempo, já que, para Arendt, 

«[…] no caos de opinião do mundo moderno, o mortal normal é arrastado de uma 
                                                   
728 Veja-se nota anterior. 
729 «[…] “to live” and “to be among men” (inter homines esse) […]», Arendt, Hannah, THC, p. 7. 
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opinião para outra sem a mínima compreensão daquilo que distingue uma da outra»730. 

O risco subjacente é que a multidão, não podendo ser-lhe ensinada a verdade, possa «ser 

persuadida a acreditar numa opinião como se esta opinião fosse verdade»731, isto é, em 

virtude não do seu conteúdo próprio, mas da sua consistência lógica732

Aquilo que distingue Sócrates é que este se dirige, isso sim, à cidade e a cada doxa 

como signo de uma coexistência que é condição de possibilidade do ser do humano, 

«[tornando] a doxa verídica, [vendo] em cada doxa a verdade e [falando] de tal modo 

que a verdade da opinião de cada um se revele a si mesmo e a outros»

. 

733

 

, ou seja, 

visando cada doxa na distinção a constitui enquanto vivência. Arendt declara:  

No Críton, [Sócrates] havia explicado aos seus amigos que não poderia fugir mas antes, por 

razões políticas, teria de sofrer a pena de morte. Parece que ele não só foi incapaz de 

persuadir os seus juízes, mas também não pôde convencer os seus amigos. Por outras 

palavras, a cidade não tinha qualquer uso para o filósofo, e os amigos não tinham qualquer 

uso para a argumentação política.734

 
        

 Se por “uso” compreendermos a dimensão sensível e imediata da relação de 

distinção existencialmente expressa na doxa, o facto de a cidade não descobrir qualquer 

uso para Sócrates significa que a relação que distingue a sua existência das restantes 

excede ou transcende o sensorialmente dado ou a visibilidade. E é justamente devido ao 

facto de esse ser o traço distintivo da sua existência que Sócrates não pode, “por razões 

políticas”, fugir da cidade, pois a finitude, a possibilidade de não-ser – tal como a 

possibilidade de ser – é um elemento constitutivo da contingência e, como tal, 

fundamental para um ente que descobre na distinção a sua origem e princípio. 

 A inquirição socrática, ao invés de se satisfazer com o que aparece, exige ao 

conteúdo visível, sensível e material da doxa ou particularidade da existência que torne 

presente o que está dela imediatamente ausente, a dimensão de invisibilidade que a 

                                                   
730 «[…] in the modern world's chaos of opinion the normal mortal is yanked about from one opinion to 
another without the slightest understanding of what distinguishes the one from the other.», Arendt, 
Hannah, «At Table With Hitler», EU, p. 292. 
731 «[…] can be persuaded to believe an opinion as though this opinion were the truth.», Arendt, Hannah, 
«Religion and Politics», EU, p. 382. 
732 Veja-se secção da Parte III dedicada à ideologia. 
733 «[making] doxa truthful, [seeing] in every doxa truth and [speaking] in such a way that the truth of 
one’s opinion reveals itself to oneself and to others.», Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, p. 19. 
734 «In the Crito [Socrates] had explained to his friends that he could not flee but rather, for political 
reasons, must suffer the death penalty. It seems that he was not only unable to persuade his judges but 
also could not convince his friends. In other words, the city had no use for a philosopher, and the friends 
had no use for political argumentation.», Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, p. 7. 
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acompanha e é sua condição de possibilidade. Só porque transforma a particularidade 

que também pertence à sua constituição num modo de ser próprio com características 

sui generis que tem a coexistência e, portanto, a própria possibilidade factual do mundo 

como conteúdo, é que Sócrates pôde assumir, para Arendt, a figura de um «tipo 

ideal»735 possuindo «significância representativa»736

 A vivência socrática transcende, por via deste excesso de significação, a dimensão 

meramente visível, e assume uma feição eidética, no sentido de forma exemplar, já que 

visa o carácter de evidência próprio do acto, o seu carácter distintivo, constituindo-se, 

enquanto relação, em referencial de mediação na determinação de tudo aquilo que é.  

. 

 Este eidos peculiar erige-se num a priori com uma qualidade pró-ôntica, isto é, 

como medida da distinção entre os entes que se antecipa ao ser numa pré-compreensão 

ou pré-ontologia. Está intimamente ligado àquilo a que Arendt chama, seguindo 

Sócrates/Platão, thaumazein – a experiência de admiração e perplexidade que está na 

base do ser-só que tem lugar na dialogia do pensar.  

 Esta experiência é a origem que orienta e inspira a demanda própria da actividade 

pensante, que caracterizámos acima como uma atitude existencial de inquirição pela 

fundação semântica da discursividade da existência e da ordem de começos que esta 

pressupõe.  

 Trata-se, pois, de uma atitude que procura «fazer da pluralidade do homem, da qual 

brota todo o reino dos assuntos humanos – na sua grandiosidade e miséria -, o objecto 

do seu thaumazein» 737

 

, em suma, a experiência da ousia como a ambiguidade viva 

constitutiva do ser do humano, uma ambiguidade ôntico-ontológica que serve de 

medida e provê o acesso do ser do humano a tudo aquilo que é, no processo mesmo de 

estar-a-ser.         

 

3.4. A PROPÓSITO DE UMA PASSAGEM DO TEETETO – O SIGNIFICADO ÔNTICO-

ONTOLÓGICO DA MAIÊUTICA SOCRÁTICA  

No contexto de uma discussão que tem por tema o carácter relacional das 

percepções sensoriais, Sócrates afirma, no Teeteto, que uma coisa sensível nunca é 

verdadeiramente uma coisa, mas sempre um processo em devir, resultando do 
                                                   
735 «[…] “ideal types”», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 169. 
736 «[…] representative significance.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 169. 
737 «[…] to make the plurality of man, out of which arises the whole realm of human affairs—in its 
grandeur and misery—the object of their thaumadzein.», Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, p. 38.  
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movimento, da mudança e de uma combinação com outras coisas. Neste sentido, aquilo 

a que chamamos naturalmente “ser” não é mais do que devir, do mesmo modo que o 

não-ser e o desaparecimento resultam de um estado de repouso738

Estas considerações por parte de Sócrates servem tanto para o corpo como para a 

alma, isto é, aplicam-se tanto ao movimento considerado de um ponto de vista exterior, 

como ao movimento considerado a partir da sua imanência ou interioridade, a partir de 

si mesmo e em si mesmo. Tudo devém numa reunião de dois relata: 

.   

1. O sentido (aisthêton), o qual é variegado nos seus modos de manifestação; 

2. O sentir (aisthêsis), o qual é da ordem da invisibilidade e acompanha o que é 

sentido ou percebido. 

Como vimos anteriormente, a reunião de que aqui falamos assume uma feição 

eidética, no sentido de forma exemplar, visando o carácter distintivo daquilo que é 

sensorialmente dado, constituindo-se em referencial de mediação de tudo aquilo que é. 

Consequentemente, este eidos tem uma qualidade pró-ôntica, isto é, erige-se como 

medida da distinção dos entes, uma medida que antecipa o sentido do ser numa pré-

compreensão.  

É nesse sentido que Arendt, retomando a perspectiva socrática e atribuindo-lhe esse 

lugar inicial que serve de princípio e começo antecipador de tudo o resto, relembra que 

a palavra grega «para o invisível no meio das aparências é phusis, natureza, a qual, de 

acordo com os gregos, era a totalidade das coisas que não foram feitas pelo homem e 

que foram criadas por um fazedor divino, era a totalidade de coisas que tinham vindo ao 

ser por si mesmas»739

Compreender a referida reunião é, pois, conformar-se à natureza, o que significa 

compreender o dinamismo de passagem do não-ser ao ser, ao mesmo tempo assinalando 

a dimensão durativa que lhe é própria.  

.  

A preservação de aisthêton e de aisthêsis depende do vínculo instituído entre uma e 

outra dimensão, um vínculo que toma a forma de uma revolução, de reenvio de um a 

outro. Um tal vínculo preserva a realidade de corpo e alma, uma realidade resultante da 

relação entre uma dimensão visível – aisthêton – e uma dimensão invisível – aisthêsis – 

do movimento, que constantemente reenviam ou se referem uma à outra em ordem a 

aferir da sua realidade. 
                                                   
738 Veja-se Platão, Teeteto, 157a. 
739 «[…] for the invisible in the midst of the appearances is physis, nature, which according to the Greeks 
was the totality of all things that were not man-made and not created by a divine maker but had come into 
being by themselves […].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 143. 
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Não obstante, se atribuirmos a esta dualização e aos seus elementos uma realidade 

independente que ultrapasse a mera utilidade analítica, escondemos a realidade ela 

mesma, a qual consiste na transacção dinâmica entre um e outro pólo (existentes apenas 

enquanto relata e despojados de existência fora dessa relação) 740 . No processo de 

caracterização do êthos totalitário, foi nossa intenção mostrar que, por um lado, a 

sujeição a um qualquer aisthêton ou conteúdo dado significava a hipoteca da liberdade 

humana e uma violência exercida sobre o ser do humano, mas também, por outro, que a 

aniquilação de todo o conteúdo implicava a eliminação total da liberdade de movimento 

e, com ela, a morte dos indivíduos741

 A questão que se coloca é se a relacionalidade da qual está dependente a realidade 

de sentir (o movimento na sua imanência) e de sentido (o movimento considerado na 

sua exterioridade), experienciada na medida de individuação que brota de uma relação 

ela mesma produtora de diferença e distinção, é acidental e, como tal, transitória e 

infundada, ou se pertence à própria coisa e comporta em si mesma um carácter de 

permanência.  

. Este reenvio – obviamente circular – é prévio à 

separação entre alma/corpo – efectuada meramente para efeitos de análise -, 

subjazendo-lhe não à maneira de um substrato que permanece intocado por detrás dos 

seus produtos, mas como um fundo de essenciação, como solo de diferenciação e 

experiência originária. 

Impõe-se, portanto, uma consideração dessa relacionalidade em si mesma, como 

síntese que está na origem de uma realidade independente, isto é, uma consideração da 

medida da sua individualidade ou falta dela742

 Um exame atento do vínculo relacional, tomando-o como coisa inessencial aos 

termos que põe em relação, conduz a uma perplexidade: se o ser for concebido como 

identidade estrita, sempre igual a si mesmo e, portanto, imutável, não é possível dar 

conta da passagem do não-ser ao ser. Todavia, e em contraposição, permanecer o 

. 

                                                   
740  Por várias vezes ao longo desta reflexão nos referimos a este carácter meramente analítico da 
dualidade. Este aspecto deve ser sublinhado. De facto, a sua confusão com uma ontologização dualista, 
supostamente defensora de uma estrita separação entre os relata - entre social e político, entre acção e 
produção, entre zoe e bios, etc -, conduz a interpretações erróneas das teses arendtianas. Veja-se, por 
exemplo, a apreciação da noção arendtiana de político apresentada em Breen, Keith, «Violence and 
Power: a Critique of Hannah Arendt on the ‘Political’», p. 343 e seguintes.  
741 Uma situação semelhante à dos não-iniciados de que fala Sócrates. 
742 Esta é a via eleita por Sócrates, que afirma dirigindo-se a Teeteto: «Então, se tu e eu fôssemos uns 
sábios espantosos e tivéssemos descoberto tudo sobre a mente, partindo da nossa riqueza, havíamos de 
nos pôr imediatamente à prova um ao outro, lançando-nos os dois à luta, ao estilo dos sofistas, atirando 
argumentos um ao outro. Como, porém, somos gente simples, vamos primeiro querer ver como são as 
coisas: se, naquilo que estamos a pensar, concordam uma com a outra, ou não, de nenhuma maneira.», 
Platão, Teeteto, 154d-e. 
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mesmo implica não estar sujeito à mudança, isto é, nada lhe ser acrescentado ou 

retirado. 

As diferentes tentativas de expressar esse momento original de passagem do não-

ser ao ser, assentando numa putativa imutabilidade inerente a este último, resultam num 

conflito entre contrários, numa dialéctica que os reenvia infinitamente um ao outro, daí 

brotando a sua relação sui generis.  

Este reenvio dialéctico entre contrários é um dos traços mais distintivos dos 

diálogos socráticos, cuja aporeticidade argumentativa assume uma circularidade própria 

que termina onde começou não no sentido de um círculo vicioso, mas no sentido de 

retornar à experiência de perplexidade que esteve na sua origem. Pode dizer-se que cada 

um destes diálogos começa com um aisthêton, com um sentido dado, do qual 

constituem instâncias as pessoas felizes, os feitos justos, os homens corajosos e as 

coisas belas, mas que foi “abstraído” do processo da sua vinda à existência e, em 

consequência, assumiu uma generalidade infundada.  

A identificação destas instâncias de felicidade, justiça, coragem e beleza não é 

problemática: todos sabem delas. Mas em que consiste exactamente este saber? 

Segundo Arendt, «para saber o que é a justiça, tem primeiro de se saber o que é o saber, 

e em ordem a saber isso, tem de se ter uma noção prévia, inexaminada, de saber»743

A necessidade de inquirir – a “necessidade da razão”, como Kant lhe chamava

.  
744 – 

brota desta falta de saber, muito embora a falta de saber ou a ignorância seja já uma 

forma de saber que não se sabe e, como tal, confere um certo sentido à inquirição. O 

saber é, pois, sempre um saber que se sabe, um saber que sabe de si mesmo 745

Ora, se traduzida ôntico-ontologicamente, a experiência socrática da ignorância 

assume a fórmula “Torna-te aquilo que és”, uma fórmula que sintetiza o problema da 

passagem do não-ser ao ser e do ser ao não-ser, e aponta esta passagem como o ser 

próprio daquele que é protagonista da inquirição. É por essa razão que os diálogos 

socráticos não chegam a resultados definitivos, começando um novo processo de 

inquirição assim que o círculo do processo anterior se completa. 

.  

Este processo é um processo de inquirição da génese ou engendramento de algo, no 

decurso do qual é descoberto um começo ou arkhê no passado que aparece ao olhar 

retrospectivo da inquirição como um fim. E é a identificação desse fim, bem como a 
                                                   
743 «In order to know what justice is, you must know what knowledge is, and in order to know that, you 
must have a previous, unexamined notion of knowledge.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 169. 
744 Vejam-se os primeiros capítulos desta Parte.  
745 Um sentir-se internamente, como dizia Inácio de Loyola. 
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constatação da sua incapacidade de definir absolutamente aquilo de que foi origem, que 

assinala a possibilidade de um novo começo. No momento em que julgamos saber, 

somos novamente notificados da “necessidade da razão”, que nos impele a inquirir; no 

momento em que julgamos ser, experimentamos uma falta de ser que, paradoxalmente, 

nos faz ser.  

A expressão própria do ser das coisas que são submetidas a exame não coincide 

com o resultado – num intuído sem mais, abstraído do processo da sua vinda à 

existência -, mas com o processo ou discursividade do exame, e a única forma de saber 

dele é acompanhar, uma vez mais, o processo da sua vinda à existência, a discursividade 

própria de tudo aquilo que é. O processo de passagem do não-ser ao ser – essa 

discursividade de tudo aquilo que é – é, pois, o elemento problemático que se expressa 

em conceitos usados no quotidiano, como os conceitos de felicidade, de justiça, de 

coragem, de saber e, em última análise, de ser, os quais cristalizam num nome comum 

as diferentes instâncias do seu aparecimento, bem como o processo que está na sua 

origem. Estes conceitos – eidos – são aquilo a que Sólon chamou «“medida não-

aparecente” (aphanes metron), “o mais difícil de compreender para a mente, mas não 

obstante contendo os limites de todas as coisas”»746

 O reenvio permanente de contrários, quando tomado não a partir desses contrários e 

da sua contraposição, mas em si mesmo e a partir de si mesmo, constitui uma harmonia, 

uma ordem. É dessa ordem que surge a diferença entre sentir e sentido, diferença que, 

ao ser referida não alternadamente a cada um dos seus relata, mas a si mesma em 

relação consigo mesma, recai sobre si mesma num pathos individuante. 

.  

 Mas a diferença entre o sentir e o sentido – diferença que dá notícia da síntese 

própria da passagem do não-ser ao ser – não é um dado adquirido, ela é contingente.  

 A cristalização/esquecimento do processo de vinda ao ser transforma todo o sentido 

– supostamente, uma instância diferenciada desse processo – num conceito ou essência 

já completamente constituída e concreta, numa síntese concebida como adequação 

estrita entre o sentido e o conceito ou essência, ao passo que a estrutura de reenvio 

própria da compreensão não é capaz alcançar a certeza de uma tal adequação entre a 

particularidade do sentido e o sentir na sua generalidade.  

 Para além disso, as considerações que tecemos em torno do êthos totalitário 

permitem-nos afirmar que a crença na impossibilidade de um discurso despido de 

                                                   
746 «[…] “non-appearing measure” (aphanes metron) “most difficult for the mind to comprehend, but 
nevertheless holding the limits of all things”.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 170. 
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conceitos, isto é, despojado de qualquer conteúdo material, já não é sustentável, o que 

torna o desafio socrático ao carácter auto-evidente dos conceitos ainda mais relevante, 

uma vez que é a própria possibilidade da síntese entre sentir e sentido, e do sentido de 

realidade de que esta é medida, que nele se joga. 

 Como procurámos mostrar na secção anterior quando falámos da atitude socrática 

como aquela atitude que procura fazer da ordem de coexistência no seu conteúdo 

próprio, se é verdade que somos capazes de sentir um carácter geral – o conceito ou 

essência que, ao contrário do sentido, nunca está presente aos nossos sentidos -, somo-lo 

apenas na medida em que suspendemos a sua concretude e o compreendemos na sua 

invisibilidade, enquanto projecto de ser que se antecipa no sentido, condição de 

possibilidade de inquirição do processo da constituição deste último. Em certa medida, 

aquilo que é mais concreto e manifesto numa pluralidade de sentidos é, 

simultaneamente, o mais abstracto e invisível, a saber, a ordem de coexistência que está 

na origem do processo de vinda à existência das entidades ou de tudo aquilo que é.  

 Para ilustrar a sua posição, Arendt apresenta um exemplo que já referimos 

anteriormente, o exemplo da palavra “casa” 747

 Apesar de poder ser usada para nomear muitos objectos, a palavra “casa” não se 

adequa a algo a que falte uma certa medida de duração, de permanência. Quando 

falamos de uma casa, referimo-nos a algo com uma dimensão de permanência, um 

espaço de duração, um intervalo no trânsito indiferenciado do tempo. Este algo que 

perdura nunca aparece em si e por si mesmo – auto kath’ hauto -, nunca é sentido em si 

e por si mesmo, embora seja sentido em diferentes particularidades, diferentes modos de 

manifestação. Esta duração é capaz de ser habitada, é capaz de abrigar alguém. Segundo 

Arendt:  

.  

 
A palavra “casa” é a “medida não-vista”, “contém os limites de todas as coisas” no que 

respeita ao habitar; é uma palavra que não poderia existir a não ser que cada um 

pressupusesse pensar acerca de ser alojado, habitar, ter um lar. 748

  
 

 Mas habitar essa “casa” implica que o pensar tem de submeter a exame ou 

inquirição essa forma estenográfica, esse esboço de ser privado de uma temporalidade 

                                                   
747 Fizemos referência a esta análise na Parte I da nossa reflexão. 
748 «The word “house” is the “unseen measure”, “holds the limits of all things” pertaining to dwelling; it 
is a word that could not exist unless one presupposed thinking about being housed, dwelling, having a 
home.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 171. 
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própria em que consiste a identificação entre a forma abstracta do sentido – na qual o 

processo de vinda à existência foi ab-rogado – e o ser próprio ou essência.  

 A palavra “casa” abrevia tudo aquilo que concerne ao habitar, a esse permanecer 

num intervalo no tempo que pressupõe uma vida humana sopesando-se ou ponderando-

se a si mesma, “sentindo-se” a si mesma. Como tal, é uma actividade que não tem outro 

resultado que não a descoberta do sentido original dessa duração – o sentir e deleitar-se 

com a sua própria vida enquanto acompanhamento, até à origem, de um processo de 

vinda à existência – e que pode, por essa via, distinguir um modo de habitar de outro.     

 Como vimos em momentos anteriores, o carácter distintivo desta actividade de 

ponderação é o facto de não ser ensinável. Nas palavras de Arendt:  

 
Para Sócrates, a maiêutica era uma actividade política, um dar-e-receber, fundamentalmente 

na base de uma igualdade estrita, os frutos do qual não podiam ser medidos pelo resultado 

de chegar a esta ou aquela verdade geral. 749

 
  

 Quer isto dizer que também a posição socrática assume um modelo retórico e é, 

portanto, uma doxa com características especiais 750

 Aquilo que caracteriza o discurso retórico e o distingue do discurso epistémico – e 

de uma doutrina, nos casos em que o discurso epistémico substitui o discurso retórico 

em assuntos que só dizem respeito a este último – é o facto de o discurso retórico 

sempre ter como tema as mudanças de um estado-de-coisas para outro, mudanças que 

constituem o seu conteúdo próprio.  

.  

 Ora, isto implica que a ponderação ou sopesamento, enquanto actividade 

inquisitiva, não tem um conteúdo doutrinário, isto é, não visa produzir uma essência 

como resultado independente do processo da sua vinda à existência – da temporalidade 

–, razão pela qual é tão importante para Sócrates que a sua morte – isto é, a completude 

da sua vida – esteja relacionada com a ordem de coexistência a que pertence.  

 Despojada dessa relação a uma ordem de coexistência, a qual é o depositário do 

processo da sua vinda à existência, a morte de Sócrates – ou Sócrates tomado apenas 

enquanto intuído – não seria vista como o fim de uma vida que se distingue de todas as 

outras justamente devido à sua originalidade – isto é, da sua passagem do não-ser ao ser 

                                                   
749 «To Socrates, maieutic was a political activity, a give-and-take, fundamentally on a basis of strict 
equality, the fruits of which could not be measured by the result of arriving at this or that general truth.», 
Arendt, Hannah, «Socrates», TPP, p. 15. 
750 Como mostrámos na secção anterior.  
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e, concomitantemente, da sua passagem do ser ao não-ser -, mas como um produto 

privado de um começo ou origem própria e, como tal, de um ser próprio.  

 Isso explica por que razão Sócrates considerava que uma vida inexaminada era uma 

vida que não só não se distinguia das outras, mas não estava plenamente viva, motivo 

pelo qual ele deambulava pela cidade, como um moscardo, aguilhoando e despertando 

os restantes cidadãos para o pensar e o exame das suas doxai.  

 E explica também por que razão a atitude socrática não produz nada de ensinável e 

é, portanto, estéril. O impulso de examinar não cria, pretendendo ao invés descobrir se 

os aparecimentos – tudo aquilo que é intuído – partilham consigo e entre si a 

perplexidade característica do processo vital. Isso tem lugar purgando as pessoas do 

pressuposto de um ser-percebido despojado de origem, livrando as suas opiniões do mal 

– da sua derrelicção num ser que não lhes era próprio – sem, todavia, as tornar boas, 

sem lhes propor um ser próprio sempre já constituído e bem-fundado.  

 A esterilidade socrática, expressa na maiêutica enquanto método de inquirição, 

permite decidir se o sentido, quando despojado do processo de vinda à existência que 

lhe serve de origem e fundamento, comporta algum tipo de realidade ou se, abstraído do 

processo de passagem do não-ser ao ser, é apenas um mau resultado, um fracasso.  

 Para Sócrates, todo o sentido nessas condições é um fracasso, e o resultado ou 

ponto de vista exterior ao movimento dialógico ele mesmo é sempre um nada, mas 

nesse nada algo está vivo e a sua vida é intensificada.  

  

 

3.5. THAUMAZEIN: SER-SÓ COMO ESTADO EXISTENCIAL 

 Assim, a relacionalidade da qual está dependente a realidade do sentir e do sentido 

é experienciada numa espécie de paralisia que parece afectar cada um quando o 

movimento próprio do seu ser é visto a partir do exterior, mas que não é mais do que o 

sentido mais elevado de estar vivo e activo quando considerado na sua imanência.  

 Esta relacionalidade, referida a si mesma e, como tal, fundamento e origem de si 

mesma, é experienciada como medida de individuação.  

 Uma vez que não pode ser definitivamente desvelada por qualquer modo de 

aparecer, mas é por este apenas testada, testemunhada e indicada – louvada, por assim 

dizer -, essa ordem referencial individualizada é um excesso ou transcendência na 
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imanência cuja presença se anuncia como ausência ou falta de ser em toda a elocução 

doxástica, como ser-meu ou propriedade privada 751

 

. Para Arendt:    

Aquilo ante o qual nos maravilhamos é confirmado e afirmado pela admiração que irrompe 

no discurso, o dom de Íris, o arco-íris, o mensageiro vindo de cima. O discurso toma a 

forma de louvor, uma glorificação não de um aparecimento particularmente espantoso, ou 

da soma total das coisas do mundo, mas da ordem harmoniosa por detrás delas, a qual não é 

ela mesma visível e da qual, não obstante, o mundo dos aparecimentos nos dá um 

vislumbre.752

  
                  

 Uma tal ordem individualizada não é propriamente nada, mas alguma coisa, embora 

esse algo, dado que ele mesmo não aparece, seja experienciado como ausência do ponto 

de vista dos aparecimentos. A ordem, quando tomada na sua individualidade, é 

excessiva, em suma, está ela mesma, tomada em si mesma e a partir de si mesma, fora 

de ordem.  

 Isto significa que o próprio reenvio, quando tomado em si mesmo e a partir de si 

mesmo – auto kath’ hauto -, transcende as relações ou termos que põe em relação, 

experienciando-se como pathos, padecimento admirativo de uma diferença ou distinção 

imanente à própria ordem, que assim tem notícia da sua singularidade.  

 A respeito da experiência do thaumazein – pois é dela que aqui se trata – e da 

perplexidade admirativa que lhe corresponde, Arendt declara o seguinte:  

 
A […] admiração não é algo que os homens possam convocar por si mesmos; a admiração 

é um pathos, algo a ser sofrido, não agido; em Homero, é o deus quem age, cujo 

aparecimento os homens têm de suportar, do qual não devem fugir. […] A filosofia começa 

com um estar ciente desta ordem invisível harmoniosa do kosmos, que é manifesta no meio 

das visibilidades familiares como se estas se tivessem tornado transparentes. 753

  
  

                                                   
751 Veja-se capítulo relativo à caracterização da doxa como vivência imediata de um ser que é, em todas 
as instâncias, o meu. 
752 «What we marvel at is confirmed and affirmed by admiration which breaks out into speech, the gift of 
Iris, the rainbow, the messenger from above. Speech then takes the form of praise, a glorification not of a 
particularly amazing appearance or of the sum total of things in the world, but of the harmonious order 
behind them which itself is not visible and of which nevertheless the world of appearances gives us a 
glimpse.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 143. 
753 «The […] wonder […] is not something men can summon up by themselves; the wonder is a pathos, 
something to be suffered, not acted; in Homer, it is the god who acts, whose appearance men have to 
endure, from whom they must not run away. […] Philosophy begins with an awareness of this invisible 
harmonious order of the kosmos, which is manifest in the midst of the familiar visibilities as though these 
had become transparent.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, pp. 142-143.   
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 A perplexidade ou paralisia experienciada no thaumazein é inerente ao 

sopesamento ou deleite que caracteriza o parar-e-pensar, à interrupção ou intervalo que 

assim introduz em todas as actividades um elemento de duração. Esta paralisia tem, 

pois, a natureza de um problema, compreendido como um retardamento no processo de 

realização de algo, um retardamento cujo efeito secundário é uma incerteza, um não-

reconhecimento do mesmo sentido que, previamente ao processo do pensar, se sustinha 

para lá de qualquer dúvida.  

 A experiência deste thaumazon, deste ser-perplexo como elemento tornado meio 

referencial indicado em toda a elocução, assume-se como a experiência antecipativa de 

um começo e princípio de toda a filosofia, como possibilidade de uma arkhê de toda a 

demanda por um ser próprio. Utilizamos aqui a palavra “elemento” no sentido de 

“meio” em que qualquer inquirição se descobre desde logo imersa e que lhe serve tanto 

de base como de horizonte, uma instância de mediação que ela mesma não é passível de 

submeter a mediação, como uma medida que, medindo tudo aquilo que é, não pode ser, 

ela mesma, sujeita a medição.  

 Esta experiência de perplexidade está na base da distinção de si mesmo indicada 

pelo estar-fora-de-ordem, pelo ser-só. Tal distinção é experienciada como exclusão ou 

não-envolvimento com respeito à turbulência vivida na dialéctica dos aparecimentos, e é 

devida não só a essa dimensão de puro patenteamento ou espectacularidade de certo 

modo vivificante e vivida como distinção e, portanto, à distância, mas também ao 

sentimento de respeito/atenção e de reverência pelos seus terrores e assombros, os quais 

acompanham o thaumazein enquanto estado existencial, atingindo-o na sua 

proximidade. Esses terrores e assombros são indicativos da fragilidade, da instabilidade 

e do risco de desaparecimento que está implicado no próprio não-envolvimento, quando 

desprovido da actividade ou relacionalidade que lhe é própria e, como tal, coisificado. 

 

 

3.6. PENSAR E O RISCO DE NIILISMO 

 O thaumazon, enquanto estado existencial que ele mesmo não aparece, mas inquire 

o que aparece no seu ser próprio, tem a capacidade de arrancar todo o sentido à sua 

cristalização numa materialidade infundada, o que significa que põe em questão a 

medida da duração ou permanência que esta materialidade pressupõe como sua. 

Retomando o exemplo da palavra “casa”, o pensar do seu significado implícito como 
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habitar tem como consequência que cada um não aceite mais como seu próprio lar uma 

casa que não é propriamente sua.  

 Embora o thaumazein tenha sempre de ser existencialmente assumido como sendo 

pressuposto e, portanto, factualmente existente, isto não significa que o ser que nele se 

anuncia seja um dado seguro. Quem questiona o ser que se dá em tudo aquilo que é 

sentido não está em condições de garantir que apresentará um desfecho próprio para o 

retardamento, para o intervalo próprio de tempo que introduziu na temporalidade sem 

mais. Isso é sublinhado por Arendt, quando afirma: «Se o que estavas a fazer consistia 

na aplicação de regras gerais de conduta a casos particulares tal como surgem na vida 

vulgar, descobrir-te-ás paralisado porque nenhumas regras podem suportar o vento do 

pensamento»754

 Há um risco de niilismo em toda a iniciativa do pensar, um risco que pode resultar 

em arbitrariedade, desregramento, intemperança, desprezo pelas convenções sociais e 

dissipação no nada. A própria ausência de resultados do pensar pode ser transformada 

num resultado negativo, transformando qualquer demanda por um ser próprio num 

processo de aniquilação, virando a demanda por sentido contra si mesma por intermédio 

de uma inversão dos velhos valores e aplicando os novos valores negativos à ordem de 

coexistência como se não tivessem sido submetidos a exame no processo do pensar. 

.  

 Contudo, não se segue necessariamente disto que o pensar tenha o niilismo como 

produto.  

 A negação hipotética das medidas da duração ou permanência doxasticamente 

aceites – aquilo a que Arendt chama “pré-conceitos” – é uma etapa do processo do 

pensar. Todo o pensar acerca de uma ordem de coexistência tem primeiro de lidar com 

os pré-conceitos que reflectem o estado-de-coisas em presença. Enquanto sentidos 

despojados do processo de vinda à existência que está na sua origem, os pré-conceitos 

confundem a ordem de coexistência – a qual sempre implica a compreensão da origem 

como processo da sua passagem do não-ser ao ser – com o que lhe poria fim, isto é, com 

um produto exterior a ela.  

 O risco de niilismo não brota, pois, da “intencionalidade” própria da vivência 

socrática, segundo a qual uma vida inexaminada não é digna de ser vivida, mas de uma 

aspiração a descobrir produtos do pensar que tornem desnecessário o pensar ele mesmo. 

                                                   
754 «If what you were doing consisted in applying general rules of conduct to particular cases as they arise 
in ordinary life, you will find yourself paralyzed because no such rules can withstand the wind of 
thought.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 175. 
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Ou seja, que esvaziem o pensar da “necessidade de razão” ou do princípio subjectivo de 

diferenciação que é a sua marca distintiva. Esta aspiração é uma forma de fuga que 

assenta na recusa em assumir a derrelicção como experiência do terror e em considerá-

la atentamente, concedendo 

 
ao reino dos assuntos humanos esse thaumazein, essa admiração ante aquilo que é como é, 

que, de acordo com Platão e Aristóteles, está no começo de toda a filosofia, ainda que 

mesmo eles tenham se recusado a aceitar como condição preliminar para a filosofia 

política. Pois o horror surdo ante aquilo que o homem pode fazer e aquilo em que o mundo 

se pode tornar está, de muitos modos, relacionado com a admiração surda de gratidão da 

qual brotam as questões da filosofia. 755

   
 

 Do ponto de vista da ordem de coexistência pressuposta a toda a iniciativa pensante 

e à qual esta tem sempre de voltar em ordem a actualizar-se, o referencial de duração 

experienciado no pensar deixa de ser significativo quando tem de ser aplicado na vida 

quotidiana.  

 O momento em que os conceitos, essas manifestações do pensar no discurso, são 

tomados como produtos de uma iniciativa cognitiva e assumem um carácter epistémico 

é o momento em que o pensar atinge o seu fim, o qual é experienciado quotidianamente 

como ausência ou falta de ser próprio, o que «pode ser apenas uma clara demonstração 

de que nenhum homem é sábio»756

 De um ponto de vista prático – o que é o mesmo que dizer: a partir de uma 

concepção do pensar à imagem da praxis, a partir do seu estar-activo – pensar significa 

que, de cada vez que nos deparamos com um problema e o experienciamos como um 

retardamento do processo vital que nos notifica de um intervalo na temporalidade que 

não é mais do que uma falta de ser próprio, somos desafiados a reconstituir uma vez 

mais o nosso ser próprio, acompanhando o seu processo de vinda à existência a partir da 

sua origem.  

.  

 Mas se o pensar não é isento de riscos no que concerne à ordem de coexistência e 

às medidas ou valores que esta pressupõe, a negação do exame da origem do processo 
                                                   
755 «[…] the realm of human affairs that thaumadzein, that wonder at what is as it is, which, according to 
Plato and Aristotle, is at the beginning of all philosophy, yet which even they had refused to accept as the 
preliminary condition for political philosophy. For the speechless horror at what man may do and what 
the world may become is in many ways related to the speechless wonder of gratitude from which the 
questions of philosophy spring.», Arendt, Hannah, «Concern with Politics in Recent European 
Philosophical Thought»,  EU, p. 445. 
756 «[...] can only be a clear demonstration that no man is wise.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 
177. 
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de vinda à existência em que consiste o pensar a partir dos pré-conceitos existentes em 

todas as comunidades redunda na adesão cega dos indivíduos a quaisquer regras de 

conduta prescritas num dado tempo e numa dada sociedade.  

 Mais do que dependentes do conteúdo das regras – um conteúdo que, em virtude do 

seu carácter finito, inevitavelmente conduziria a perplexidades -, as pessoas ficam 

dependentes da posse de regras, sejam elas quais forem, substituindo um código de 

conduta por outro sem atenderem ao contexto ou ao estado-de-coisas. Isto leva Arendt a 

afirmar que se «as matérias morais e éticas são realmente aquilo que a etimologia das 

palavras indica, não deverá ser mais difícil os mores e hábitos de um povo do que 

mudar as suas maneiras à mesa»757

 Arendt sublinha, todavia, que «[…] o facto de ter sido tão surpreendentemente fácil 

“reeducar” os alemães após o colapso do Terceiro Reich, tão fácil, de facto, que foi 

como se a reeducação fosse automática – não deveria consolar-nos. É efectivamente o 

mesmo fenómeno»

, como aconteceu nos regimes totalitários.  

758

 Este é o núcleo de perplexidade da sua perspectiva e o motivo das suas reflexões 

acerca da relação entre o pensar e o mal, uma perplexidade que Arendt pôde 

testemunhar no comportamento de Eichmann em tribunal e na sua dificuldade em lidar 

com uma situação na qual não só as regras que o haviam conduzido já não estavam 

presentes, mas que também não lhe fornecia um novo código de conduta em que 

pudesse apoiar-se, confrontando-o na sua individualidade ou singularidade enquanto 

responsável pelos seus próprios actos.  

.  

 Consequentemente, Arendt considera que:  

 
uma inquirição à significância política do pensamento será crucial para uma nova filosofia 

política; isto é, uma inquirição à plenitude significativa e às condições do pensar para um 

ser que nunca existe no singular e cuja pluralidade essencial está longe de ter sido 

explorada […]. 759

  
 

                                                   
757 «If ethical and moral matters really are what the etymology of the words indicates, it should be no 
more difficult to change the mores and habits of a people than it would be to change their table 
manners.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 177. 
758 «[…] the fact that it was so surprisingly easy “to re-educate” the Germans after the collapse of the 
Third Reich, so easy indeed that it was as though re-education was automatic – should not console us 
either. It was actually the same phenomenon.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, pp. 177-178. 
759 «Crucial for a new political philosophy will be an inquiry into the political significance of thought; 
that is, into the meaningfulness and the conditions of thinking for a being that never exists in the singular 
and whose essential plurality is far from explored», Arendt, Hannah, «Concern with Politics in Recent 
European Philosophical Thought», EU, p. 445. 
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 O pensar enquanto actividade tem uma dimensão revolucionária, subversiva, 

introduzindo um fora-de-ordem numa ordem de coexistência que desorienta todos 

aqueles que nela vivem e dela dependem para a condução da sua vida quotidiana.  

 Mas não tem nem o intuito de corromper, nem o intuito de tornar melhor; o pensar 

não tem necessariamente uma intenção de constituir e fundar uma nova ordem de 

coexistência que possa substituir a que foi posta em questão pela sua iniciativa: «[…] 

este tipo de reflexão ponderante que não produz definições e é, nesse sentido, sem 

resultados, embora alguém que tenha ponderado o significado de “casa” possa fazer 

com que a sua própria pareça melhor»760

 Resumindo, o pensar não tem uma finalidade exterior ao exame do processo vital, 

descobrindo o seu sentido no processo mesmo da sua actualização.  

.   

 Segundo Arendt, «pensar e estar plenamente vivo são o mesmo, e isto implica que o 

pensar tenha de começar sempre de novo»761

 

, ocupando-se de buscar o sentido de tudo 

aquilo que é factualmente, existencialmente experienciado como medida do nosso ser 

próprio, como uma ordem de coexistência dada que não é outra coisa senão uma 

manifestação do nosso ser-em-comum ou, o que é o mesmo, de uma suposta essência. 

Nas palavras de Arendt: 

Uma filosofia política autêntica […], como todos os outros ramos da filosofia, […] pode 

apenas brotar de um acto original de thaumazein cujo impulso admirativo e, assim, 

questionador tem agora (isto é, ao contrário dos ensinamentos dos antigos) de captar 

directamente o reino dos assuntos humanos e dos feitos humanos. É certo que os filósofos, 

com o seu interesse pessoal em não serem perturbados e a sua experiência profissional com 

a solitude, não estão particularmente bem-equipados para a performance deste acto. Mas 

quem mais poderá ser bem-sucedido se eles nos falharem?762

 
  

 E isso significa sempre “to make up our minds”, isto é, uma decisão no sentido da 

possibilidade de reconstituirmos uma vez mais uma origem para o processo da nossa 

                                                   
760 «[…] this kind of pondering reflection does not produce definitions and in that sense is entirely 
without results, though somebody who had pondered the meaning of “house” might make his own look 
better.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 171.  
761 «[…] to think and to be fully alive are the same, and this implies that thinking must always begin 
afresh […].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM. p. 178.  
762 «An authentic political philosophy […]can spring only from an original act of thaumadzein whose 
wondering and hence questioning impulse must now (i.e., contrary to the teaching of the ancients) 
directly grasp the realm of human affairs and human deeds. To be sure, for the performance of this act the 
philosophers, with their vested interest in being undisturbed and their professional experience with 
solitude, are not particularly well equipped. But who else is likely to succeed if they should fail us?», 
Arendt, Hannah, «Concern with Politics in Recent European Thought», EU, p. 445. 
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vinda à existência e, com ela, inserir uma espacialidade própria no seio do tempo, 

mudando o seu curso.  

  

 

3.7. O PENSAR COMO RELAÇÃO AMOROSA E O ESTATUTO ONTOLÓGICO DO 

MAL 

 Ao longo das páginas anteriores fomos fazendo alusão a uma certa forma de 

relacionalidade que serve de medida e acompanha todas as relações, uma 

relacionalidade que não é mais do que a discursividade próprio do pensar na sua 

demanda por sentido e, consequentemente, por um fundamento ou origem para o ser, 

compreendido na sua constituição deveniente.  

 Referindo-se a essa relacionalidade, Arendt declara: «Aquilo a que chamei 

“demanda” pelo sentido aparece na linguagem de Sócrates como amor, isto é, amor na 

sua significância grega de Eros […]»763. O amor compreendido como eros consiste na 

experiência de uma falta, nomeadamente uma falta de ser, a qual se traduz numa relação 

discursiva com tudo aquilo que é: «Os homens amam a sabedoria e começam 

consequentemente a filosofar porque não são sábios, e amam a beleza, e fazem a beleza, 

por assim dizer – philokaloumen […] – porque não são belos»764

 Aquilo que distingue a atitude socrática – e o torna um especialista no pensar – é o 

facto de tornar a experiência dessa falta de ser, compreendida como impulso para dizer 

aquilo que é, no conteúdo da sua doxa, orientando o amor desejoso no sentido de uma 

coincidência possível entre a esfera do próprio e o espaço de coexistência, assumindo 

esse modo de ser como o ser próprio de uma vida despendida entre seres humanos - o 

famoso amor mundi arendtiano

.  

765

 A relacionalidade específica do pensar responde ao apelo do seu ser, experienciado 

como falta de ser próprio, discorrendo acerca daquilo que lhe falta, isto é, discorrendo 

acerca de tudo aquilo que é.  

.  

                                                   
763 «What I called the “quest” for meaning appears in Socrates’ language as love, that is, love in its Greek 
significance of Eros […].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 178. 
764 «Men love wisdom and therefore begin to philosophize because they are not wise, and they love 
beauty, and do beauty, as it were – philokaloumen […] – because they are not beautiful.», Arendt, 
Hannah, «Thinking», LoM, p. 178. 
765 „Letzen Endes ist die Welt immer ein Produkt der Menschen, ein Produkt des Amor mundi des 
Menschen. Das menschliche Kunstwerk.” («Em última análise, o mundo humano é sempre o produto do 
homem, um produto do amor mundi do homem. Um artifício humano.») Arendt, Hannah, Was ist 
Politik?, p. 184. 
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 Por outro lado, se o pensar experiencia o seu próprio ser como falta de ser, sendo 

impulsionado para discorrer acerca de tudo aquilo que é/aparece766

 Isso significa que, paradoxalmente, o pensar, enquanto discursividade cujo tema é 

aquilo que preenche a sua necessidade de ser, não consome os objectos do seu desejo 

saciando a sua falta de ser mas, pelo contrário, põe-nos em movimento actualizando a 

ausência ou falta de ser próprio que lhes pertence, isto é, revitaliza-os e cuida deles ao 

mesmo tempo que intensifica o seu próprio ser num desejo que não se esgota, mas que 

se aprofunda cada vez mais. Como disse Lévinas: 

, e se o próprio ser se 

caracteriza com um processo de passagem do não-ser ao ser, então o objecto da 

discursividade do pensar só podem ser as coisas existentes e, portanto, as coisas já 

discorridas e, como tal, também elas afectadas por uma certa ausência de ser próprio, 

uma vez que carecem da processualidade que está na sua origem.  

 
A relação com Outrem põe-me em questão, esvazia-me de mim mesmo e não cessa de me 

esvaziar, descobrindo-me recursos sempre novos. Eu não me sabia tão rico, mas não tenho 

mais o direito de nada conservar. O Desejo de Outrem é um apetite ou uma generosidade? 

O Desejável não satisfaz o meu Desejo, mas aprofunda-o, nutrindo-o, de alguma maneira, 

com novas fomes. O desejo revela-se bondade. […] O Desejo de Outrem que nós vivemos 

na experiência social mais banal é o movimento fundamental, o transporte puro, a 

orientação absoluta, o sentido. 767

 
   

 Torna-se, assim, mais claro por que motivo a fealdade e o mal são, por definição, 

preteridos do cuidado do pensar. A fealdade e o mal não são, no sentido em que são 

desprovidas daquela falta de ser própria do devir do não-ser ao ser que está na origem 

de tudo aquilo que é e o distingue de tudo o resto.  

 Uma vez que o pensar decompõe a identidade auto-evidente dos conceitos, 

dissolvendo-os no sentido que está na sua origem, a dissolução da fealdade e da 

maldade, que mais não são do que negativos definidos por contraposição à positividade 

de tudo aquilo que aparece por si e a partir de si mesmo, no processo mesmo de ser – da 

                                                   
766 Uma vez que, para Arendt, ser e aparecer são coincidentes, embora não sejam estritamente idênticos.  
767 «La relation avec Autrui, me met en question, me vide de moi-même et ne cesse de me vider en me 
découvrant des ressources toujours nouvelles. Je ne me savais pas si riche, mais je n’ai plus le droit de 
rien garder. Le Désir d’Autrui est-il un appétit ou une générosité ? Le Désirable ne comble pas mon 
Désir, mais le creuse, me nourrissant, en quelque manière, de nouvelles faims. Le Désir se révèle bonté. 
[…]Le Désir d’Autrui que nous vivons dans la plus banale expérience sociale, est le mouvement 
fondamental, le transport pur, l’orientation absolue, le sens.», Lévinas, Emmanuel, Humanisme de l’autre 
homme, pp. 49.  
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bondade revelada no desejo, como diz Lévinas -, redunda na constatação da sua 

incapacidade original de gerar sentido, isto é, de ser em sentido próprio.  

 É o estatuto ontológico do mal como nada que está na base da sua incapacidade de 

engendrar o ser: «Essa é a razão pela qual Sócrates acreditava que ninguém podia fazer 

o mal voluntariamente – devido […] ao seu estatuto ontológico: consiste numa 

ausência, em algo que não é»768

 A discursividade própria do pensar acompanha a acção como a sua sombra, como 

medida da concretude da existência singular que a acção põe em marcha, distinguindo-a 

de tudo aquilo que não aparece em si mesmo e por mor si mesmo, mas que é trazido ao 

aparecimento por mor de outra coisa, como meio para um ser que não é o seu.  

.  

 Ignorar769

 

 o mal, isto é, reconduzi-lo à sua origem numa falta de ser sem realidade 

própria e, portanto, incapaz de gerar sentido, é aniquilar – numa espécie de negação 

dupla – a sua presença no discurso e, consequentemente, a sua presença no mundo. Na 

perspectiva de Arendt: 

É como se Sócrates não tivesse nada mais a dizer acerca da conexão entre mal e falta de 

pensamento que as pessoas que não estão apaixonadas pela beleza, justiça e sabedoria são 

incapazes de pensamento, tal como, de forma conversa, aqueles que estão apaixonados pelo 

examinar e, assim, “fazem filosofia” seriam incapazes de fazer o mal.770

 
     

 

3.8. PODE O PENSAR IMPEDIR-NOS DE FAZER O MAL? – UMA QUESTÃO DE 

CONSCIÊNCIA  

 Após estes considerandos, resta-nos responder à questão que colocámos no início 

desta Parte IV da nossa reflexão, a saber: pode a actividade de pensar, tomada como um 

exame e uma reflexão sobre acontecimentos independentemente de resultados, 

converter-se na condição de possibilidade de resistência do ser humano ao mal?771

                                                   
768 «That is why Socrates believed no one could do evil voluntarily – because of […] its ontological 
status: it consists in an absence, in something that is not.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 179. 
Esta é uma formulação alternativa do tema da banalidade do mal, em oposição ao mal radical tal como a 
tradição o compreendeu e transmitiu.  

 

769 No sentido socrático da ignorância, isto é, pô-lo em questão na sua falta de ser próprio. 
770 «It looks as though Socrates had nothing more to say about the connection between evil and lack of 
thought than that people who are not in love with beauty, justice, and wisdom are incapable of thought, 
just as, conversely, those who are in love with examining and thus “do philosophy” would be incapable of 
doing evil.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 179. 
771 Uma das críticas feitas a Arendt quando se trata da interdependência de pensar e consciência assenta 
no facto de Arendt sublinhar que foram poucos os que, durante o período das atrocidades nazis, ainda se 
mostraram capazes de distinguir o bem do mal (veja-se Beatty, Joseph, «Thinking and Moral 
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 A secção anterior mostrou-nos que o pensar é caracterizado por uma admiração 

desejosa que o inspira enquanto actividade e o intensifica enquanto estado existencial. E 

isto significa que o mal corresponde à ausência desse impulso para acompanhar o 

próprio processo de vinda ao ser, razão pela qual Sócrates acreditava que ninguém pode 

fazer o mal voluntariamente.  

 Contudo, o carácter heurístico do pensar – o qual não pode oferecer qualquer 

certeza de alcançar resultados independentes ao próprio processo de descoberta – 

permite apenas que se alcancem “resultados” negativos capazes de o orientar na sua 

actividade. Dizer que “ninguém pode fazer o mal voluntariamente” não implica, por 

isso, que “todos querem fazer o bem” seja uma afirmação verdadeira772

 Mas não se trata aqui de uma defesa da distinção de inspiração platónica entre a 

imutabilidade da verdade e o devir da opinião, segundo a qual a primeira se define em 

contraposição à segunda por intermédio de uma relação de não-ser, assumindo um lugar 

proeminente numa dialéctica que não descobre qualquer positividade de ser na mudança 

que a constitui.  

. Como fomos 

sublinhando no decurso desta reflexão, a maior parte do mal é feito por pessoas que 

nunca se decidiram no sentido de constituir uma origem própria para o processo de 

vinda à existência, assim introduzindo uma medida própria de duração na transitividade 

ilimitada do tempo.  

 Não se trata aqui, pois, de esvaziar de sentido aquilo a que Arendt chama “reino dos 

assuntos humanos” e que nós vimos chamando “ordem de coexistência”.  

 A ausência que se manifesta na invisibilidade do pensar não significa que a negação 

dos aparecimentos, o não-ser e a exclusão com respeito ao devir da existência se tornem 

na medida de tudo aquilo que aparece, o qual seria, em consequência, uma mera ilusão.  

 A “necessidade de razão” que caracteriza o pensar tem a sua manifestabilidade 

própria, tem o seu ser próprio enquanto transcendência manifesta como ausência na 

imanência do processo vital.  

                                                                                                                                                     
Considerations: Socrates and Arendt's Eichmann», Hannah Arendt: Critical Essays, pp. 57-74). De 
acordo com essa crítica, a insistência em tal excepcionalidade contradiz a reivindicação arendtiana de que 
o pensar e a capacidade de distinguir o bem do mal estão ao alcance de todos. Ora, há uma falácia 
evidente nesta argumentação. Embora o pensar torne possível distinguir o bem do mal, isso não significa 
que seja capaz de forçar os agentes a seguir as suas indicações, algo que já havíamos referido a respeito 
da concepção kantiana de moral. Há, portanto, nesta crítica uma passagem indevida da dimensão factual 
para a dimensão de possibilidade.      
772 Questão que já tínhamos abordado quando discutimos a concepção tradicional do mal e tentámos 
clarificar a noção arendtiana de banalidade do mal.  
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 Por essa razão, a capacidade do pensar para impedir o mal não deve ser buscada 

num qualquer objecto imutável, visível pela mente, mas para lá do movimento pensante, 

inapto para ser traduzido discursivamente e, como tal, para passar do não-ser ao ser; 

pelo contrário, é na actividade do próprio pensar enquanto acompanhamento do 

processo vital a partir da sua origem, é na própria deveniência dialéctica que constitui a 

discursividade do pensar enquanto estado existencial, na sua estrita independência com 

respeito aos objectos nele e por ele contrapostos, que deve buscar-se a propriedade que 

torna o pensar apto a impedir o mal.  

 Se as diferentes tentativas de expressar o momento original da passagem do não-ser 

a um ser que é concebido sob o signo da imutabilidade resultam numa dialéctica de 

reenvio de umas a outras, privando-as de ser próprio, então esse reenvio tem de ser 

tomado em si mesmo e a partir de si mesmo, constituindo uma harmonia. E é dessa 

ordem harmónica que a diferença entre contrários, quando referida a si mesma numa 

relação consigo mesma, recai sobre si mesma, manifestando assim um ser próprio 

vivido como thaumazein, como o ser-perplexo que está, enquanto estado existencial, no 

começo da filosofia.  

 Se o pensar descobre para si alguma aptidão para a prevenção do mal, então essa 

aptidão tem de se manifestar existencialmente na relação com outros – as partes em 

oposição -, numa ordem de coexistência, e não apenas como experiência de exclusão 

com respeito à mesma, negando-lhe a possibilidade de um sentido próprio.   

 Para clarificar a sua posição, Arendt recorre a duas proposições socráticas que estão 

interrelacionadas por terem como tema a perplexidade como experiência existencial. É 

por terem a perplexidade como tema que Arendt as apresenta após enfatizar a 

caracterização de Sócrates como o amante de perplexidades773

 O contexto das proposições em questão é o diálogo Górgias, o qual tem como tema 

a retórica. E as proposições elas mesmas são declinações cuja reunião antecipa o núcleo 

de aporeticidade que está na sua origem. 

, orientando assim o leitor 

para o facto de se ir tratar de algo que descobre aporeticamente o seu começo e o seu 

fim na “necessidade da razão”, na experiência de uma falta de ser que, paradoxalmente, 

intensifica o nosso próprio ser.  

  

                                                   
773 «Socrates, that lover of perplexities […].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 180. 



392 
 

3.8.1. Primeira Proposição 

 A formulação arendtiana da primeira proposição toma a seguinte forma:  

 
[…] “é preferível sofrer a injustiça (adikeistai) do que cometer a injustiça (adikein)”.774

 
 

 Antes de avançarmos para a interpretação desta primeira proposição, há interesse 

em mencionar alguns aspectos da etimologia da palavra grega dikê, a qual encerra uma 

pluralidade de significados, mas é usualmente traduzida por “justiça”.  

 A abordagem etimológica tradicional – provavelmente aquela que Arendt tem em 

mente nas suas interpretações deste clássico grego – faz remontar a palavra dikê à raiz 

*deik-, que significa “mostrar ou assinalar” 775

 Uma proposta etimológica complementar à abordagem tradicional apresenta 

também uma leitura a partir da raiz *deik-, da qual emergem dois significados básicos:  

. Com base nesta raiz, dikê pode 

significar, dependendo do contexto de aparecimento, “indicação, direcção, via, 

costume”, com os sentidos derivados “indicação de costume, direito, parcela ou quinhão 

apropriado, reivindicação de um quinhão apropriado”.  

1. “Signo, marca, característica”, com conotações a “comportamento apropriado”; 

2. “Fronteira, linha divisória”, aludindo a “acordo ou resolução” e ao 

estabelecimento de uma linha de fronteira entre dois opositores       

 De acordo com esta proposta, dikê é a marca, característica ou comportamento 

característico de um certo tipo de pessoa.  

 Não se trata aqui de uma caracterização individual, mas de um “tipo”, o qual, para 

Arendt e em conformidade com a facticidade que sempre está na origem do ser do 

humano, resulta da transformação de uma figura histórica num modelo. Para que tal 

transformação possa ocorrer, conferindo significância representativa a este “tipo ideal”, 

é necessário preservar a parte genérica da sua constituição, a parte que se refere à ordem 

de coexistência que atesta e suporta a realidade individual, ab-rogando a dimensão de 

particularidade que é também parte constituinte de toda a singularidade e que se 

manifesta como uma ausência ou privação de ser próprio no interior da ordem de 

coexistência.  

 Assim, se o pensar torna presente o que está ausente, então o pensar actualiza a 

finitude experienciada por cada ser humano como falta de ser próprio ou 

                                                   
774 « “It is better do be wronged than to do wrong” […].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 181. 
775 De forma semelhante a deixis, mencionada quando abordámos o tipo de demonstração retórica.  
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inessencialidade, gerando sentido e assim intensificando a sua existência. Este “tipo 

ideal” – a que podemos também chamar eidos, num sentido ainda desprovido da 

sofisticação e complexidade filosófica de Platão 776

 Voltando à proposição socrática destacada por Arendt, se considerarmos quer a 

informação etimológica, quer a expressão de negação ou ausência trazida pelo α 

privativo, podemos arriscar uma interpretação que se aproximaria do seguinte: 

 – constitui o espaço de fronteira 

entre duas reivindicações de propriedade, o qual assume o lugar de um terceiro, de um 

elemento de mediação desinteressado que arbitra a disputa, propondo um acordo entre 

as partes. Neste sentido, dike pode também significar “aquilo que é devido a alguém 

como resultado de um acordo”.  

 

 “É preferível sofrer a privação daquilo que me é devido do que privar-me do que é 

devido.”  

  

 Neste momento, é conveniente recordar a definição de propriedade privada 

apresentada por Arendt, uma definição que estabelece justamente o carácter próprio 

dessa privação como uma consciência – em sentido epistémico (consciousness) e não 

moral (conscience) – de estar privado de algo que é essencial e propriamente nosso 

numa vida despendida exclusivamente na esfera do domicílio 777

 Tendo esta definição em conta, podemos ensaiar um novo passo na interpretação da 

proposição socrática supracitada, a qual assume a seguinte forma:  

.  

 

“É preferível sofrer a privação de um ser próprio do que privar-me de um ser próprio.”  

 

 Compreende-se melhor aqui por que razão Arendt – cujas reflexões têm 

invariavelmente o espaço público como tema – tinha afinal a preservação da esfera 

privada como o centro das suas preocupações, pois apenas esta esfera privada pode 

servir de garante de um lugar para os indivíduos ou singularidades numa ordem de 

coexistência, mas na independência dos pressupostos e restrições particulares que a 

                                                   
776 Peters refere-se a um uso pré-platónico do termo, nomeadamente por Homero, Heródoto e Tucídides, 
com um sentido progressivamente mais técnico e abstracto, começando por significar “aquilo que se vê” 
ou “aparência” – com laivos de “forma” -, sendo depois investido do sentido de “propriedade 
característica” ou “tipo” e, em certos casos, “natureza constitutiva”, associado sempre à noção de dynamis 
e, portanto, de potencialidade ou poder. Veja-se Peters, F.E., Greek Philosophical Terms. A Historical 
Lexicon, p. 46.     
777 Veja-se Arendt, Hannah, THC, p. 60. 
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última possa impor à liberdade individual e à constituição de um sentido próprio para a 

existência. 

 Regressemos à exposição arendtiana desta primeira proposição socrática.  

 À afirmação de Sócrates contrapõe-se Cálicles, para o qual o sofrimento é próprio 

de um escravo, que prefere estar morto do que vivo. Estamos perante duas afirmações 

subjectivas e contraditórias, a primeira com contornos paradoxais – é difícil perceber 

como preferir sentir-se privado de um ser próprio não é o mesmo que privar-se de um 

ser próprio -, e a segunda – identificando a vida com aquilo que aparece – com 

contornos de maior plausibilidade, mas em si mesma infundada.  

 Há uma diferença entre as subjectividades que aqui se opõem, as quais têm 

concepções distintas do que é bom e mau para si. Uma e outra proposição, cada uma à 

sua maneira, é expressão dessa diferença.  

 No entanto, essa diferença torna-se irrelevante se as proposições forem 

consideradas do ponto de vista da ordem de coexistência.  

 No que respeita à ordem de coexistência, é irrelevante se é preferível sofrer a 

injustiça ou cometer a injustiça, pois um e outro caso expressam a ocorrência de um 

crime, de uma cisão entre um sujeito e aquilo de que ele é acusado pela ordem de 

coexistência da qual se cindiu.  

 Em ordem a clarificar aquilo a que Arendt se refere, atente-se na seguinte passagem 

de LoM:                

 
Ninguém antes de Aristóteles havia usado em qualquer outro sentido senão a acusação a 

palavra kategoria, significando aquilo que era declarado em procedimentos do tribunal 

acerca do réu. No uso aristotélico, esta palavra tornou-se algo como "predicado", 

assentando na seguinte analogia: tal como uma acusação (katagoreuein ti tinos) transmite 

algo (kata) a um réu de que ele foi acusado, consequentemente que lhe pertence, o 

predicado transmite a qualidade apropriada ao sujeito. 778

 
 

 Como observámos noutros momentos da nossa reflexão, a doxa ou ser-aquilo-que-

me-aparece é independente com respeito à necessidade. A “subjectividade” que nela se 

constitui não brota da submissão necessária e compulsória a um fundamento comum, 
                                                   
778 «No one before Aristotle had used in any other sense but accusation the word kategoria (category), 
signifying what was asserted in court procedures about the defendant. In Aristotelian usage this word 
became something like “predicate”, resting on the following analogy: just as an indictment (katagoreuein 
ti tinos) hands something down (kata) to a defendant that he is charged with, hence that belongs to him, 
the predicate hands down the appropriate quality to the subject.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 
105. 
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mas admite a subsistência do “sujeito” num quadro de contingência fundado num 

dinamismo de transição que é subjectivamente captado como experiência de uma 

distinção, admitindo uma pluralidade de actos possíveis de diferenciação.  

 Este quadro de contingência é a ordem de coexistência, a lei ou referencial sintético 

que todo o acto “subjectivo”, enquanto cidadão dessa mesma ordem de coexistência, 

tem de pressupor como seu referencial. Cada doxa, cada manifestação subjectiva da 

diferença de ser que funda a ordem de coexistência constitui, pois, uma relação de 

predicação que, embora pressuponha essa mesma ordem de coexistência e uma pré-

compreensão do ser, se cinde dela numa parcialidade, da qual o sujeito é notificado 

através de uma falta de ser, de uma ausência ou inessencialidade. De acordo com 

Arendt: 

 
Quase podíamos definir um crime como aquela transgressão da lei que exige castigo sem 

consideração por aquele que foi injustiçado; aquele que sofreu o mal pode sentir que pode 

perdoar e esquecer, e pode não haver qualquer risco para outros, se puder ser assumido que 

é totalmente improvável que o feitor da injustiça venha a ser injusto novamente. Ainda 

assim, a lei da terra não permite qualquer opção porque foi a comunidade como um todo 

que foi violada. 779

 
     

 Embora a lei permita distinguir entre a “subjectividade” ou parcialidade do agente e 

o carácter genérico da ordem de coexistência, permite-o apenas de forma esquemática e 

projectiva, antecipando, numa pré-compreensão, um sentido de ser e, portanto, de 

diferença que só a performance do acto pode trazer parcialmente à presença.  

 A generalidade da lei – expressa no pressuposto de uma ordem de coexistência – 

pretere, tornando inessencial, a sua constituição como relação sintética de elementos 

distintos, ocultando a sua origem num processo de vinda à existência, o qual é 

experienciado como ausência de um sentido próprio de ser nos actos parciais dos 

cidadãos. Cada acto particular visa trazer à existência uma singularidade, uma diferença 

capaz de integrar uma comunalidade sem perder a sua qualidade distintiva e é, se 

considerado em si mesmo e não enquanto referido a uma ordem de coexistência, um 

paradoxo. 

                                                   
779 «We could almost define a crime as that transgression of the law that demands punishment regardless 
of the one who has been wronged; the wronged one may feel like forgiving and forgetting, and there may 
be no danger for others if it can be assumed that the wrong-doer is altogether unlikely to do wrong again. 
Still, the law of the land permits no option because it is the community as a whole that has been 
violated.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p.182.  
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 É justamente à paradoxalidade do acto que Sócrates se dirige, isto é, ao fracasso 

que experimenta no processo mesmo de existir e que se manifesta numa falta de ser 

próprio, e não a esse existir propriamente dito. Segundo Arendt, é como se Sócrates se 

dirigisse a Cálicles, dizendo: 

 
[…] se fosses como eu, apaixonado pela sabedoria e necessitado de pensar acerca de tudo e 

de examinar tudo, saberias que, se o mundo fosse como o descreves, dividido em fortes e 

fracos, onde “os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que têm de sofrer” 

(Tucídides), de modo que nenhuma alternativa existe senão cometer ou sofrer a injustiça, 

então é melhor sofrer do que cometer. Mas a pressuposição é, claro: se estás apaixonado 

pela sabedoria e pelo filosofar; se sabes o que significa examinar.780

 
           

 Cometer a injustiça é, portanto, privar-se de um ser próprio, no sentido em que, 

embora essa seja uma forma de diferenciação com respeito a uma ordem de coexistência 

dada, está absolutamente dependente de uma compreensão genérica do que significa ser, 

uma compreensão que omite a sua origem contingente e transforma os seres humanos 

enquanto singularidades em figuras escleróticas, definidos apenas pela irrealidade da 

sua condição como entidades incapazes de um sentido próprio de ser, de uma existência 

própria.  

 O amor socrático ao saber, pelo contrário, é movido pela consideração da 

ignorância a respeito do ser experienciada como demanda de sentido, isto é, pela 

tradução da experiência mundana meramente negativa da falta de ser próprio – e da 

queda num sentido estranho de ser nas trocas com o mundo – na positividade da 

demanda por um sentido próprio para essa estranheza. É na ponderação da diferenciação 

experienciada na subjectividade mesma dos actos como ausência, finitude ou 

potencialidade de ser que se actualiza num sentido próprio de ser, o qual não é mais do 

que a actualização da origem processual da existência.  

 O “saber que não se sabe” enquanto actualização, no pensar, da inessencialidade 

abismal do ser do humano confere uma referencialidade própria aos actos de 

determinação existencial, uma referencialidade completamente independente dos pré-

conceitos da ordem de coexistência em que os actos de determinação existencial sempre 
                                                   
780 «If you were like me, in love with wisdom and in need of thinking about everything and examining 
everything, you would know that if the world were as you depict it, divided into the strong and the weak, 
where “the strong do what they can and the weak suffer what they must” (Thucydides), so that no 
alternative exists but to either do or suffer wrong, then it is better to suffer than to do. But the 
presupposition is of course: if you are in love with wisdom and philosophizing; if you know what it means 
to examine.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 182.  
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se inscrevem, apropriando-se da passagem do não-ser ao ser como o sentido de ser do 

humano, o que leva Arendt a dizer que «aquilo que estamos tentados a compreender 

como uma proposição meramente moral brotou efectivamente da experiência pensante 

como tal»781

  

.  

3.8.2. De novo o Teeteto – Para uma clarificação dos termos da Segunda 

Proposição  

 De acordo com Arendt, estas proposições não são produtos de uma especulação 

acerca da moralidade, mas insights de experiência, perspiciências782

 Há uma passagem no Teeteto que não só nos auxilia na definição desta 

compreensão como também nos permite antecipar a via que Arendt escolhe para 

interpretar a segunda proposição socrática. Citamos aqui a passagem do Teeteto na sua 

totalidade, sublinhando o facto de se tratar do desenvolvimento da discussão a respeito 

da relação entre percepções sensoriais e a concepção daquilo que é como passagem do 

não-ser ao ser:   

 ou compreensões 

com uma qualidade pró-ôntica que acompanham as vivências particulares, antecipando 

aquilo que nelas aparece e, como tal, tudo aquilo que é enquanto está a ser.  

 
Sócrates: Mas compreendes já que estas coisas são assim, de acordo com o que afirmámos 

que Protágora dizia, ou não? 

Teeteto: Parece-me que não. 

Sócrates: Certamente que me agradecerás (kharin) se te ajudar a encontrar a verdade secreta 

do pensamento deste homem, ou melhor, destes homens de nomeada (andrôn onomastôn)? 

Teeteto: Pois, como não ficarei agradecido, e muito?  

Sócrates: Então, observa atentamente, mas olha à tua volta, não te oiça algum dos não 

iniciados. Estes são os que acham que não existe outra coisa para além do que podem 

agarrar com ambas as mãos e não admitem que acções (praxeis), gerações (geneseis) e todo 

o invisível participem da existência. 

Teeteto: Mas estes de quem falas, Sócrates, são homens teimosos (sklêrous) e obstinados 

(antitupous). 

Sócrates: Certamente que são, meu jovem, e bem incultos (amousoi), mas há outros muito 

mais refinados; é das doutrinas secretas desses que te vou falar. O princípio ao qual todas as 

coisas de que ainda agora falávamos estão ligadas, que é o destes, era que tudo é 

                                                   
781 «[…] what we are tempted to understand as a purely moral proposition actually arose out of the 
thinking experience as such.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 183. 
782 Veja-se nota da tradução portuguesa de Kant, Immanuel, KU (Crítica da Faculdade do Juízo), pp. 61-
62.  
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movimento e para lá deste não há outro, havendo dois tipos de movimento, cada um deles 

infinito; um que tem o poder de agir, o outro de padecer. A partir do encontro e da fricção 

destes, uns contra os outros, nascem descendentes em número infinito, mas aos pares: o 

percebido (aisthêton) e o perceber (aisthesis), que sempre coincide e nasce com o que é 

percebido. 783

  
 

 É fundamental recordar aqui uma das questões que tem acompanhado a nossa 

reflexão:  

 

 O que faz com que algo que, quando tomado em si mesmo e por si mesmo, é 

despido de qualidades (ou seja, é da ordem da invisibilidade) – algo como o ser do 

humano -, seja reconhecível, isto é, distinguível qua isto, aquilo, ou aqueloutro?  

 

 Como vimos anteriormente, a concepção do ser que aparece na relação entre sujeito 

e predicado conduz a uma dialéctica ou reenvio entre contrários que apaga a síntese ou 

acordo inicial que os sustenta, um acordo cujos limites são questionados e excedidos 

pelo pensar enquanto esforço de descobrir um fundamento, um ser próprio para a 

formalidade vazia de conteúdo expressa na cópula.  

 O desacordo resulta numa proliferação de perspectivas a respeito do que possa 

constituir-se num tal conteúdo, mas permanece implícito a esta infinidade de 

perspectivas um referencial que as põe em relação, um princípio ou começo que, 

distinguindo-as umas das outras numa síntese de identidade e diferença, se estabelece a 

si mesmo como uma singularidade. 

 Na passagem do Teeteto acima citada, Sócrates incita Teeteto a ficar grato, 

acolhendo a prefiguração desse começo ou princípio que, embora seja da ordem da 

invisibilidade, se torna factualmente presente nesses “homens de renome”. Na medida 

em que é factual – está sempre já a ser -, a experiência desse começo ou princípio é 

sempre uma experiência de gratidão, de acolhimento, confirmação e aceitação, 

precedendo tudo aquilo que acerca dele possa ser dito como sua prefiguração, como 

condição de possibilidade de todo o desvelamento discursivo.  

 Consequentemente, estamos diante de uma pluralidade de indivíduos que se 

distinguiram e são factualmente reconhecidos como tal num duplo sentido:  

                                                   
783 Platão, Teeteto, 155d-156b. 
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1. Num sentido “subjectivo”, pois é nesses indivíduos, nos seus actos, e não em 

quaisquer outros ou numa generalidade vazia, que a grandiosidade ou distinção se 

prefigura de um modo singular e se inscreve no ser;  

2. Num sentido “objectivo”, na medida em que tal prefiguração e a distinção que 

ela indica assumem contornos de referencial ou elemento de mediação para os 

movimentos ou actos de outros, isto é, para o seu próprio ser.  

 A prefiguração de um princípio ou começo nos homens de renome não deve fazer 

esquecer que sentido subjectivo e sentido objectivo não são o mesmo. Pelo contrário, a 

experiência imediata do indivíduo é a do desacordo entre ambos e da sua harmonização 

possível, prefigurada por essas individualidades, transformando o ser do humano – o 

genitivo que expressa um acordo singular entre sentido “subjectivo” e sentido 

“objectivo” – simultaneamente no solo familiar e no horizonte distante de realização de 

si, no já referido dinamismo relacional constituído em fundo originante ou de 

essenciação possível, a um tempo solo de diferenciação e experiência originária.  

 A circunspecção sugerida por Sócrates a Teeteto, é entendida como acto de 

contenção ou retrospecção que possibilita a abertura de um espaço no interior do qual as 

coisas aparecem – uma espécie de “estar à escuta” que remete para o paradoxo de uma 

actividade passiva, a qual não é meramente um escutar, mas uma atenção expectante, a 

antecipação de um ver diferenciador784

 A circunspecção distingue dois modos possíveis de relação do humano com o seu 

próprio ser. 

. Como tal, a circunspecção também compreende 

aquilo que aparece – no sentido dual de, por um lado, as delimitar e distinguir umas das 

outras e, por outro, de as captar na sua vinculação, de as com-preender na medida em 

que estão a ser, o que significa sempre “na sua passagem do não-ser ao ser e do ser ao 

não-ser”.  

 O modo do não-iniciado ou antitípico corresponde a uma atitude para com a 

estrutura de reenvio entre contrários – o processo dialéctico – que se nega a recair sobre 

                                                   
784 Em LoM, Arendt aborda justamente as razões pelas quais o escutar nunca serviu de metáfora para o 
pensar, sendo preterido constantemente pelo ver (com raras excepções na história da filosofia, entre as 
quais se encontra Heidegger, para o qual o ego pensante escuta o chamamento do Ser). Arendt chama a 
atenção para os esforços medievais de reconciliação da filosofia grega com a historicidade bíblica, uma 
reconciliação entre intuição – dominada pelo ver – e audição, da qual a primeira saiu vitoriosa. Fazendo 
ela mesma uso da metáfora para expor a sua posição, Arendt assinala aqui o momento constitutivo da 
mediação, concebida como a harmonização de escutar e ver numa resolução conjunta na qual o escutar é 
uma preparação ou antecipação do ver. O ver, por seu lado, constitui o acto de diferenciação entre a 
dimensão subjectiva da vivência e a dimensão objectiva ou comunal da mesma. Veja-se Arendt, Hannah, 
«Thinking», LoM, pp. 110-111.     
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si mesmo, pensando acerca do seu próprio ser concebido como movimento e 

harmonizado numa compreensão daquilo que é.  

 Este é o modo da ausência de começo e de princípio e, consequentemente, da 

ausência de harmonia.  

 Neste modo, a relação predominante é a da contraposição, cada uma das partes 

definindo o seu ser em estrita dependência e como imagem reflectida da parte que se lhe 

opõe. Aquilo que aparece “resulta” 785

 Ao conceber o seu ser não como uma actividade, mas exclusivamente como aquilo 

que dela resulta – o visível exclusivamente considerado -, o não-iniciado torna-se, 

paradoxalmente, numa figura esclerótica e, uma vez que continua a ser em devir e é 

incapaz de se manter eternamente como coisa, inerentemente despojada de conteúdo 

próprio.  

 de uma actividade, mas não se abstrai dela como 

uma coisa produzida se abstrai do movimento de produção que está na sua génese. Não 

obstante, essa abstracção está na base do comportamento do não-iniciado, o qual, por 

um lado, procura identificar o seu ser com o que está presente, mas, por outro, está 

impedido de o fazer, pois continua vivo e, portanto, em movimento, ao passo que o 

movimento do processo vital foi ab-rogado nisso que aí se apresenta. 

 Assim, a dependência do seu ser com respeito ao carácter transitório de cada um 

dos aparecimentos torna-o numa não-entidade, numa não-pessoa, sem qualquer tipo de 

duração própria 786

 O segundo modo – o dos homens de nome, distintos – é o modo arquetípico, no 

qual a arkhê é antecipada não exclusivamente como resultado e, portanto, apenas e só 

com aquilo que aparece, mas também como movimento de engendramento. Assim, 

aquilo que está presente nunca corresponde em exclusivo à coisa feita, mas também à 

. Identificando o seu ser exclusiva e abstractamente com a 

visibilidade e não atendendo ao movimento de engendramento invisível que faz vir ao 

ser aquilo que está presente – a actividade práxica referida por Sócrates – e lhe confere 

um começo e um princípio – o processo de génese que corresponde ao ser propriamente 

dito -, e assim o distingue de todas as outras coisas, a não-pessoa dispersa-se num sem 

número de figurações transitórias, vazias e contraditórias entre si, as quais se sucedem 

umas às outras sem qualquer ordem ou referencial próprio de permanência.  

                                                   
785 As aspas servem para sublinhar, uma vez mais, o facto de não se tratar de um produto em sentido 
estrito, independente da actividade que está na sua origem, mas uma actividade que está na origem de si 
mesma.   
786 Vejam-se as páginas que dedicámos a Eichmann e à sua dificuldade em lidar consigo mesmo quando a 
isso é forçado pelo tribunal.  
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antecipação que delineia algo à espera de realização. Justifica-se, pois, a referência ao 

“estar à escuta”, já que, embora essa guarda atenta não seja da ordem da visibilidade, 

apenas ela pode acompanhar todo o visível como sua medida e referencial permanente 

de possibilidade de realização.  

 Nos homens de renome, a confirmação do carácter fáctico do ser é experienciada no 

thaumazein como uma ordem ou reenvio que, ao invés de visar uma identificação 

exclusiva com a visibilidade e nela se dispersar, recai sobre si mesma, numa síntese 

harmónica de contrários. Ao repousar sobre si mesmo, o movimento que é próprio de 

tudo aquilo que é rompe com a indeterminação ou indefinição do reenvio quando 

concebido como contraposição e permite abrir o horizonte de uma ordem ou harmonia 

própria de entidades que, no seu modo de se inscreverem no ser, se distinguem qua 

humanos. 

 Diferentemente dos não-iniciados, cuja principal característica é a antitipia – isto é, 

não só a sua resistência ao devir que é a marca do ser, mas a correspondente deformação 

e perversidade que advêm da dispersão no não-ser, fruto da falta de ser próprio -, os 

homens distintos reúnem em si mesmo, qua princípios e começos exemplares, dois 

movimentos potenciais: 

1. Um poder activo de realização que lhes confere a materialidade de uma coisa, 

apesar de não serem idênticos a coisas. Um poder, portanto, com uma certa afinidade à 

visibilidade; 

2. Um poder paradoxal de uma passividade activa de sentir – de compreender – 

essa actividade real não só como propriamente sua, mas também no seu carácter 

distintivo qua humana, estreitamente ligado à invisibilidade.                          

 Tudo devém, portanto, em reunião, e aquilo que é activo em conjugação com uma 

coisa, é passivo quando conjugado com outra – e o ser do humano não é excepção. 

Tudo aquilo que é, na medida em que se traduz num processo de vinda à existência, tem 

uma discursividade própria, e a apropriação da phusis – que é, como vimos 

anteriormente, a palavra grega «para o invisível no meio dos aparecimentos»787

                                                   
787 «[…] for the invisible in the midst of the appearances is phusis […].», Arendt, Hannah, «Thinking», 
LoM, p. 143. 

 – no 

discurso resulta sempre numa ambiguidade experienciada no thaumazein cujo 

referencial não é uma particularidade nem uma soma de partes, mas um todo 

individualizado compreendido como ordem integradora, a qual se constitui, desse modo, 

numa singularidade na qual o mesmo e o outro, a identidade e a diferença descobrem 
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um lugar próprio e são preservadas na sua distinção. Dando conta deste todo 

compreendido como singularidade, Arendt afirma: 

 
Esta harmonia é de certo modo separada (kechorismenon) dos sons que a produzem, tal 

como o sophon 788, ao qual “podemos ou não chamar pelo nome de Zeus”, está “posto à 

parte de todas as outras coisas”. […] é a beleza do jogo do mundo, o sentido e a plenitude 

de todos os particulares agindo em conjunto. Enquanto tal, isto é manifesto apenas a um 

contemplador em cuja mente as instâncias particulares e as sequências estejam 

invisivelmente unidas.789

    
  

 Para Arendt, esta experiência afirmativa da invisibilidade que se manifesta em 

todas as coisas tem o nome de “Ser” desde Parménides, uma experiência que toma a 

forma de um retorno a si mesmo com todos os traços de um regresso a casa e que serve 

de modelo à concepção arendtiana da consciência quer na sua compreensão epistémica, 

quer na sua compreensão moral.  

 Neste ser em si e consigo mesmo, o humano faz-se sabedor de um elemento 

invisível que não é um produto intencional, mas um subproduto, um excesso de 

significação que acompanha toda a actividade discursiva. Este “estar em casa em si 

mesmo”, correspondente a estar consigo mesmo em relação consigo mesmo, é o traço 

distintivo da vida da mente, a qual só tem uma vida própria actualizando esta relação no 

pensar e traduzindo-a existencialmente na dualidade factual da consciência – 

consciousness ou consciência epistémica -, isto é, na relação ser-sujeito/ser-objecto ou 

ser-para-si/ser-para-outros. Para Arendt: 

 
Todas as actividades mentais elas mesmas dão testemunho, através da sua natureza 

reflexiva, de uma dualidade inerente à consciência; o agente mental não pode estar activo 

excepto agindo, implícita ou explicitamente, de volta sobre si mesmo.790

  
  

 Mas esta reflexividade não significa que a consciência apenas acompanhe, à 

imagem do Eu penso kantiano, as representações do sujeito. A consciência, tal como 
                                                   
788 A mente. 
789 «This harmony in a way is separate (kechorismenon) from the sounds that produce it, just as the 
sophon, which one “may not and may call by the name of Zeus”, is “set apart from all other things”. […] 
it is the beauty of the game of the world, the meaning and meaningfulness of all the particulars acting 
together. As such this is manifest only to a beholder in whose mind the particular instances and sequences 
are invisibly united.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 145.  
790 «Mental activities themselves all testify by their reflexive nature to a duality inherent in consciousness; 
the mental agent cannot be active except by acting, implicitly or explicitly, back upon himself.», Arendt, 
Hannah, «Thinking», LoM, p. 74.  
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Arendt a concebe, acompanha todas as actividades de cada um, mesmo aquelas 

actividades nas quais cada um está esquecido de si mesmo e que aguardam actualização 

na solitude. Assim, a consciência é, para Arendt, um «syneidenai – saber comigo 

mesmo» 791

 

, um estado existencial no qual cada um faz companhia a si mesmo – 

solitude -, distinto da derrelicção em que cada um se descobre quando é abandonado por 

toda a companhia humana, inclusive por si mesmo, constituindo-se no garante da 

continuidade do Si-mesmo em todas as suas vivências, uma continuidade que pode ser 

actualizada no pensar. Não significa isto que Arendt advogue um retorno à metafísica 

ou sequer uma redução da experiência do ser, a qual tem sempre lugar em entidades 

concretas distintas umas das outras, a um sistema ontológico definitivo, assente num 

qualquer monismo. Significa, isso sim, que Arendt olha para a ontologia e para a 

semântica que esta sempre implica como uma iniciativa fundamentalmente ética, na 

qual a diferença e a alteridade assumem um lugar decisivo.  

3.8.3. Segunda Proposição 

A segunda proposição socrática que Arendt recupera na sua reflexão acerca da 

relação entre o pensar e o mal diz respeito à concepção da dinâmica de diferenciação 

referida no final da secção dedicada à primeira proposição. Na medida em que a 

segunda proposição lida com a diferença que a primeira pressupõe, a segunda 

proposição é um pré-requisito da primeira, no sentido de se lhe antecipar como sua 

condição de possibilidade.  

Arendt formula a segunda proposição socrática do seguinte modo:  

 
[…] “É melhor para mim que a minha lira ou um coro que eu dirija esteja fora de tom e 

ruidoso de desacordo, e que multidões de homens devam estar em desacordo comigo do 

que eu, sendo um (onta eme emauto), estar em desarmonia comigo mesmo e contradizer-

me”.792

 
 

 Se considerarmos o que foi sendo dito nas secções anteriores, percebe-se por que 

razão a pensadora considera que o núcleo paradoxal desta proposição reside no “sendo 

um” (onta eme emauto), com as suas afinidades a ousia e à ambiguidade do seu sentido, 

                                                   
791 «[…] syneidenai – to know with myself.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 74.  
792 « “It would be better for me that my lyre or a chorus I directed should be out of tune and loud with 
discord, and that multitudes of men should disagree with me rather than that I, being one, should be out of 
harmony with myself and contradict me.”», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 181. 
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situado entre o ser próprio deste existente individualmente considerado e um ser 

genericamente considerado, um paradoxo semântico situado entre a ousia como sujeito 

último e irredutível de predicação e a ousia como essência. 

 A questão subjacente a este “sendo um” é a questão da relação entre identidade e 

diferença. Tal como a proposição citada por Arendt sublinha, Sócrates fala de ser um e 

consequentemente não ser capaz de arriscar ficar fora de harmonia consigo mesmo. O 

problema reside aqui no facto de uma identidade estrita de tipo “A é A” não encerrar a 

possibilidade de harmonia ou de desarmonia. Para que harmonia e desarmonia sejam 

possíveis, o ser que desempenha uma função copulativa nas expressões de identidade 

tem de ser ele mesmo concebido à imagem de uma diferença de ser. Vejamos de que 

modo.  

 Toda a elocução ou acto da consciência epistémica (consciousness) visa uma 

identidade, a qual é vivida como um excesso de significação que acompanha o acto. O 

ser enquanto objecto da consciência epistémica é subjectivamente vivido como uma 

ausência ou privação de ser na imanência do próprio acto intencional. Uma vez que tal 

acto não descobre qualquer objecto ou referencial como seu correlato, pode dizer-se que 

se trata de um acto signitivo, um acto com uma significação despojada de conteúdo 

próprio, subjectivamente vivida como uma falta de ser próprio, ausência ou 

inessencialidade. A experiência do ser como identidade estrita é, pois, vivida na 

subjectividade do acto – isto é, no agir ou actuar ele mesmo – como uma falta de ser 

próprio.  

 Se tivermos presente a divisa que Hegel pede emprestada a Espinosa, “omnis 

determinatio est negatio”

 A determinação integral de algo depende, pois, de uma familiaridade (kenntnis) 

com o possível como tal e é essa familiaridade que serve de referência e permite a sua 

determinação, a qual é afirmativa – dizendo o que esse algo é – mesmo na sua 

negatividade – dizendo o que esse algo não é ou na afirmação da sua diferença, assim o 

distinguindo das restantes coisas. É por ser notificado da sua falta de ser por intermédio 

da experiência de si como um ser-estranho ao todo e, como tal, da possibilidade de não-

ser, que o sujeito dos actos de consciência é remetido para si mesmo e assim descobre a 

, percebemos que toda a determinação de algo, isto é, todo o 

modo no qual um ente aparece, pressupõe a sua inscrição numa ordem de todos os seus 

predicados ou modos de aparecimento possíveis. O horizonte da possibilidade de ser 

algo em geral – de ser um em-si – é condição de possibilidade de toda a determinação 

individual.  
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diferença de ser constitutiva, paradoxalmente, da sua identidade ou ser próprio. Nas 

palavras de Arendt, «é apenas na derrelicção que eu me sinto privado de companhia 

humana, e é apenas na aguda conscientização (awareness) de tal privação que os 

homens alguma vez existem realmente no singular […]»793

 Tal como ocorre com as obras de arte, também as determinações existenciais 

particulares – este ou aquele acto de consciência epistémica – são retiradas do contexto 

do seu aparecimento e, consequentemente, “esquecem” ou “apagam”, na sua 

conscientização da identidade como privação de ser, o contexto essencial de 

diferenciação e distinção a partir do qual brotam e que lhes serve de referencial, razão 

pela qual Arendt considera que «a nossa crise moderna de identidade apenas podia ser 

resolvida nunca sendo em solitude e nunca tentando pensar»

.        

794

 Apesar de a «consciência enquanto tal, antes de ser actualizada na solitude, não 

alcançar mais do que uma conscientização da mesmidade do Eu-sou», vertida num «“Eu 

estou ciente (aware) de mim mesmo não enquanto apareço a mim mesmo, não enquanto 

sou em mim mesmo, mas apenas de que eu sou”», essa conscientização, ainda que 

experienciada negativamente, «[…] “exprime o acto de determinar a minha 

existência”»

, isto é, nunca 

actualizando, trazendo à presença e experienciando a diferença na identidade quando o 

Eu-sou-Eu se refere, no pensar, não ao que aparece, mas a si mesmo na sua qualidade de 

acto. 

795

 Ora, a experiência de privação de ser próprio é, paradoxalmente, a notificação do 

próprio sujeito dos actos de que cada acto intencional contém:  

.  

1. A possibilidade de ser-para-outros-actos enquanto objecto absolutamente 

idêntico a si mesmo – “coisificado” ou “morto”, por assim dizer -, um em-si no qual o 

movimento próprio do acto é aniquilado; 

                                                   
793 «It is only in loneliness that I feel deprived of human company, and it is only in the acute awareness of 
such deprivation that men ever exist really in the singular […].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 
74.  
794 «Our modern identity crisis could be resolved only by never being alone and never trying to think 
[…].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 187. 
795 «Consciousness as such, before it is actualized in solitude, achieves nothing more than an awareness of 
the sameness of the I-am – “I am conscious of myself, not as I appear to myself, nor as I am in myself, 
but only that I am” […]. As such, it “expresses the act of determining my existence”.», Arendt, Hannah, 
«Thinking», LoM, p. 74. 
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2. A possibilidade de, em cada acto intencional, ser-para-si mesmo como privação 

e, portanto, da possibilidade de constituição de uma identidade na sua diferenciação 

com respeito a esse ser-para-outros ou em-si796

Esta leitura vai ao encontro daquilo que vimos sublinhando, a saber, que não se 

pode dizer que tudo aquilo que existe seja apenas num identidade ou mesmidade, mas 

que existe também enquanto diferente de outros e que essa diferenciação constitui o 

carácter distintivo do seu próprio ser.  

. 

Sabemos já que o ser constituído em “objecto” directa ou indirectamente visado por 

todo o acto intencional de cariz epistémico é concebido como uma identidade estrita 

caracterizada pela universalidade e pela necessidade. No entanto, uma das decorrências 

da nossa análise do pensamento arendtiano é que todo o acto epistémico está fundado 

num acto retórico que pressupõe não já um ser universal e necessário como seu 

correlato, mas antes um em-comum ou uma comunalidade manifesta como contexto de 

aparecimento ou ordem de coexistência de uma pluralidade de actos de determinação 

existencial, uma ordem que ela mesma nunca aparece e que é subjectivamente vivida 

como uma contingência radical797

Como vimos, o correlato dos actos de tipo retórico que serve de modelo básico à 

fenomenologia arendtiana – aquilo que cada acto constitui em seu “tema”, em 

contraposição à “objectividade” visada pelos actos de tipo epistémico – é a ocorrência 

de factos, correspondente ao dinamismo de diferenciação que caracteriza a concepção 

do ser como deveniência e trânsito entre estados-de-coisas. O acto discursivo epistémico 

de determinação existencial, em si mesmo estritamente identitário, pressupõe um acto 

discursivo de tipo retórico que comporta a diferenciação como condição de 

possibilidade de qualquer identidade; em boa verdade, a diferenciação é constitutiva da 

essência de tudo aquilo que é.  

.  

A discursividade retórica é constituída por uma distinção, dirigindo-se a um outro de 

si ao mesmo tempo que procura manifestar essa diferença mesma, essa passagem, como 

aquilo que há em comum. O acto retórico visa realizar a distinção entre o genérico ou 

ser-em-comum e o modo particular do seu aparecimento, cumprindo-se numa 

singularidade. 

                                                   
796 A dialéctica sartriana do olhar constitui uma leitura interessante, ainda que limitada, desta dinâmica. 
Veja-se Sartre, Jean-Paul, L’étre et le néant, p. 292 e seguintes.  
797 Veja-se secção dedicada ao doxazein. 
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Assim, a identidade visada pelo sujeito dos actos epistémicos de determinação 

existencial não é uma identidade, mas um em-comum ou uma ordem de coexistência 

constituída por uma pluralidade de actos possíveis de diferenciação ou de ser. E é em 

referência a essa ordem de coexistência de diferentes que o sujeito dos actos 

epistémicos vive a sua identidade como privação de ser e exclusão dessa mesma ordem 

referencial de coexistência, sendo notificado do seu ser próprio e, portanto, da sua 

diferença, como uma potencialidade aguardando actualização.  

Ao ser remetido para o seu próprio ser e, portanto, para o pensar como actualização 

dessa diferença, o sujeito dos actos epistémicos faz experiência de si mesmo como um 

dois-em-um, como uma diferença numa identidade: 

 
Talvez nada indique mais fortemente que o homem existe essencialmente no plural do que 

a sua solitude actualizar o seu estar meramente cônscio de si mesmo, algo que 

provavelmente partilhamos com os animais superiores, numa dualidade durante a 

actividade pensante.798

 
   

Ao afirmar que “o ser humano existe essencialmente no plural”, Arendt está pura e 

simplesmente a reconhecer que a solitude do pensar torna presente aquilo que está 

ausente em cada acto de determinação existencial da consciência epistémica, a saber, o 

acto não qua isto ou aquilo, mas qua acto e, consequentemente, no movimento de 

distinção ou diferenciação que constitui o ser que lhe é próprio.  

Portanto, aquilo que é comum ou essencial no ser do humano é o facto de existir no 

plural, o facto de o seu ser próprio, compreendido como um trânsito constante entre 

estados-de-coisas subjectivamente vivido como falta de ser, se traduzir e determinar 

numa pluralidade de actos.  

Estes actos só descobrem sentido ou intensificação existencial não numa actividade 

dialéctica que produz a sua identidade a partir de uma diferenciação aniquiladora da 

qualidade própria dos outros actos – do movimento que constitui a passagem do não-ser 

ao ser e que traduz o processo de vinda à existência próprio de cada acto -, 

transformando-os em meras estruturas modais de reiteração de si mesmo despojadas de 

conteúdo e vida própria799

                                                   
798 «Nothing perhaps indicates more strongly that man exists essentially in the plural than that his solitude 
actualizes his merely being conscious of himself, which we probably share with the higher animals, into a 
duality during the thinking activity.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 185. 

, mas antes numa ordem plural de coexistência vivida como 

799 Veja-se a crítica de Arendt a Heidegger e aos seus existenciários.  
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um excesso de significação que conserva cada um dos diferentes actos de determinação 

existencial – a alteridade experienciada no ser-para-outros – na sua qualidade de actos 

– na sua diferença essencial.       

O dois-em-um no qual o pensar se constitui como experiência de um reenvio 

actualizador da diferença entre um em-si ou ser-para-outros e um para-si experienciado 

como privação, no «diálogo surdo eme emauto – entre mim e mim mesmo»800

A antecipação da realização futura da identidade ou ser próprio num ser que é ele 

mesmo constituído por uma diferença essencial remete o sujeito dos actos para si 

mesmo e para a sua própria essência ou ser-sido, isto é, para a sua origem ou passado. 

Este reenvio à origem não é mais do que uma apropriação da experiência do diferenciar 

factual e, como tal, contingente em que se constitui o trânsito de um estado-de-coisas a 

um outro que assim dele se distingue.  

 constitui 

a essência, o ser-sido do pensar ele mesmo.  

O pensar é, pois, o reenvio dialéctico do futuro para a constituição de um passado ou 

ser-sido próprio e, por seu lado, deste passado para um futuro ou ser não necessário, 

mas possível, um ser cuja possibilidade brota da inserção do humano num contínuo 

temporal que seria, de outro modo, indiferenciado, uma mesmidade monótona.  

E é a própria essência do humano, paradoxalmente compreendida como 

inessencialidade vivida no trânsito contínuo entre o passado e o futuro, que o pensar 

tem de actualizar num processo de essenciação que não é mais do que um processo de 

constituição da possibilidade de um ser próprio ou existência própria, de uma privação 

que não é já uma falta de ser em geral ou outra, mas apropriada.       

Há aqui, portanto, uma medida para o ser que se actualiza no pensar. Essa medida é 

a guarda ou atenção constante e antecipatória da possibilidade da diferença de ser ou 

dualidade tónica/tonal801

A experiência desta harmonia não brota da imanência do pensar ele mesmo tomado 

exclusivamente na sua capacidade produtora de alteridade e da sua própria identidade 

por contraposição.  

 que se experiencia como unicidade ou harmonia no tonos ou 

dilatação tensional entre passado e futuro que é imanente ao pensar.  

Pelo contrário, o reenvio constitutivo do pensar, na medida em que actualiza a 

privação de ser subjectivamente vivida nas diferentes determinações existenciais, refere-

                                                   
800 «[…] the soundless dialogue eme emauto – between me and myself.», Arendt, Hannah, «Thinking», 
LoM, p. 185. 
801 Já que é simultaneamente uma harmonia e uma intensificação existencial. 



409 
 

se ele mesmo à ordem harmónica de coexistência que, embora tenha lugar na sua 

imanência, transcende o reenvio infindo da actividade pensante, imiscuindo-se no 

movimento dialéctico como uma resistência promotora de perplexidade, que assim se 

transforma na medida da duração, da constância, permanência e unicidade do ego 

pensante na conservação da sua própria diferença de ser. Segundo Arendt: 

 
[…] não é a actividade pensante que constitui a unidade, que unifica o dois-em-um; pelo 

contrário, o dois-em-um torna-se Um de novo quando o mundo exterior se imiscui no 

pensador e encurta o processo pensante. Então, quando ele é chamado pelo seu nome de 

volta para o mundo dos aparecimentos, no qual ele é sempre Um, é como se os dois nos 

quais o processo pensante o havia dividido batessem palmas novamente em conjunto. 802

 
 

A tonalidade existencial actualizada no pensar, constitutiva da sua unicidade, dirige-

se ao ser cujo fundamento é demandado pelo próprio pensar como a uma ordem de 

coexistência entre diferentes e não é, em consequência, necessariamente niilista ou 

arbitrária. Ela tem um critério, uma medida de distinção da sua própria actividade que 

não é nem a verdade da intuição, nem o processo lógico de derivação ou cálculo de 

consequências. Este critério é o sentido ou o ser próprio daquele que pensa, 

compreendido como aquilo no qual o pensar se demora. Um tal ser próprio tem como 

condição de possibilidade a abertura do pensar ao trânsito incessante e diferenciador do 

ser de tudo aquilo que é.  

Semelhante abertura assume sempre, ao mesmo tempo, a responsabilidade por essa 

mesma diferença que é ser, na exacta medida em que esta põe o “Eu-sou-Eu” ou o estar-

cônscio-de-si-mesmo que se actualiza no pensar enquanto questão viva, notificando-o 

do seu estar-privado-de-ser-próprio e assim promovendo e intensificando o seu próprio 

processo de diferenciação. 

É chegado o momento de recuperar a caracterização arendtiana da actividade 

pensante como a demanda, por parte do ente que reflecte acerca do seu próprio ser, por 

um ser propriamente seu, uma demanda por um ser que não consiste num estado 

estacionário, mas numa actividade mais ou menos constante.  

                                                   
802 «[…] it is not the thinking activity that constitutes the unity, unifies the two-in-one; on the contrary, 
the two-in-one become One again when the outside world intrudes upon the thinker and cuts short the 
thinking process. Then, when he is called by his name back into the world of appearances, where he is 
always One, it is as though the two into which the thinking process had split him clapped together 
again.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 185. 
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Quando coloca a questão “O que nos faz pensar?”, Arendt pergunta, em nosso 

entender, pela ousia, reconhecendo o carácter ambíguo e paradoxal não só do termo, 

mas das próprias experiências que estão na base de tal questionamento. É a ousia um 

sujeito último de predicação ou uma essência e, portanto, um predicado ou uma 

categoria entre outras? Como preservar a universalidade ou, como nós lhe temos vindo a 

chamar, a comunalidade que nela se expressa sem apagar a dimensão subjectiva que 

constitui o seu carácter distintivo? Como preservar o carácter distintivo sem condenar a 

ousia como sujeito irredutível de predicação a uma vida em isolamento, a uma vida 

derrelicta sem sentido próprio? 

A resposta de Arendt tal como a interpretamos é, justamente, a de compreender a 

ousia como uma dinâmica de diferenciação na imanência da qual o humano, notificado 

de uma privação de ser que não é mais do que a constatação de estar a ser no quadro de 

condições ou limites que lhe são factualmente impostos pela sua existência mesma, 

reflecte acerca da ambiguidade da sua condição, não só acerca da sua condição 

particular qua isto ou aquilo, mas também acerca do facto de se experienciar, nesse ser-

isto ou ser-aquilo, como ser-condicionado. Como já dissemos anteriormente, a reflexão 

acerca da ousia transforma-se, assim, numa reflexão a respeito da condição humana, 

uma reflexão que inclui tudo aquilo que é nela e por ela posto a descoberto.  

O pensar enquanto dois-em-um, enquanto unicidade na diferença, abre portas a uma 

tonalidade ou atenção antecipatória do próprio ser do humano como ser-condicionado, e 

essa atenção, ela mesma um produto derivado do pensar, antecipa o movimento próprio 

de tudo aquilo que é. Pensando, o humano demora-se no trânsito diferenciador entre o 

ser – o invisível nos aparecimentos – e os entes – o que aparece -, um trânsito que 

experiencia como ausência ou privação de ser próprio. No pensar, o humano traz à 

presença a medida de todas as coisas, inclusive de si mesmo.  

Isto não significa que o ser do humano é a medida de todas as coisas, mas que a sua 

experiência do seu próprio ser como ambiguidade ôntico-ontológica – uma experiência 

tornada possível pela presença do ser-para-outros no seu ser-para-si – se torna 

instância privilegiada de acesso a essa mesma medida e, simultaneamente, um limite ou 

condição auto-imposta a toda a sua determinação existencial. Consequentemente, tudo 

aquilo que é, isto ou aquilo, é como uma ambiguidade viva pela qual o humano é 

responsável não circunstancialmente, mas nos recessos do seu próprio ser: 
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O pensar pode tornar-se dialéctico e crítico apenas porque passa por este processo de 

questionar e responder, pelo diálogo do dialegesthai, que é efectivamente um “viajar 

através de palavras”, um poreuesthai dia ton logon, no qual constantemente erguemos a 

questão socrática básica: O que queremos dizer (mean) quando dizemos…?, excepto que 

este legein, dizer, é insondável e consequentemente tão fugaz que a sua estrutura dialógica 

é de certo modo difícil de detectar. 803

 
 

Não estranha, assim, que Hannah Arendt considere que o critério ou medida de ser 

actualizado no pensar e expresso nas proposições discutidas acima não resulta «de 

alguma cogitação acerca da moralidade», mas é um insight ou perspiciência da 

experiência que, «tanto quanto diz respeito ao processo de pensar»804

 

, corresponde a um 

produto derivado (by-product) que o acompanha ou lhe faz companhia desde/a partir da 

sua origem, isto é, desde/a partir da existência factual. Este critério é o ser consistente 

consigo mesmo, uma certa constância ou atenção antecipatória do trânsito diferenciador 

ou da discursividade própria do ser de tudo aquilo que é – e, portanto, dos existentes -, 

uma atenção antecipatória que não é mais do que um conservar o ser ou um “demorar-se 

no ser” expresso no “estar em casa consigo mesmo”. 

 

3.9. CONSEQUÊNCIAS MORAIS DE UMA INTERPRETAÇÃO EXISTENCIAL DO 

PRINCÍPIO DE NÃO-CONTRADIÇÃO 

Arendt pensa este subproduto que acompanha o pensar a partir do princípio de não-

contradição, o qual a autora considera ser axiomático, no sentido de ser básico, 

essencial.  

Mas como compreender o carácter axiomático do princípio de não-contradição e, 

por extensão, deste produto derivado que faz companhia ao pensar? 

Num contexto epistémico, um axioma constitui a base ou fundamento auto-evidente 

de uma demonstração. Num contexto retórico, tal como o vimos expondo na nossa 

reflexão – isto é, um contexto de contingência no qual as identidades epistémicas, auto-

evidentes, estão fundadas numa comunalidade de diferenciação, de trânsito entre 
                                                   
803 «Thinking can become dialectical and critical because it goes through this questioning and answering 
process, through the dialogue of dialegesthai, which actually is a “traveling through words”, a 
poreuesthai dia ton logon, whereby we constantly raise the basic Socratic question: What do you mean 
when you say…? except that this legein, saying, is soundless and therefore so swift that its dialogical 
structure is somewhat difficult to detect.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 186. 
804 «[…] the results of some cogitation about morality; they are […] insights of experience, and as far as 
the thinking process itself is concerned they are at best incidental by-products.», Arendt, Hannah, 
«Thinking», LoM, p. 181. 
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estados-de-coisas -, um axioma assume o sentido de um carácter distintivo ou de ser 

próprio, a diferença própria de cada coisa, a qual, todavia, não é auto-evidente ou 

idêntica a si mesma, mas é condicionada pela presença, mesmo que possível, da 

alteridade no processo mesmo de actualização da diferença que lhe é própria.  

Nesse sentido, a qualidade axiomática do princípio de não-contradição perde-se no 

momento em que é transformado em algo que é passível de ser possuído justamente sem 

referência à «experiência factual do ego pensante» 805, ou seja, ao trânsito entre um 

estado-de-coisas e outro, e é «generalizado numa doutrina filosófica: “A não pode ser B 

e A sob as mesmas condições e ao mesmo tempo”»806

 

. Nas palavras de Arendt: 

[…] aquilo a que nós chamamos agora “lógica” não era de modo nenhum originalmente 

intendido como um “instrumento do pensamento”, do discurso imanente levado a cabo “no 

interior da alma”, mas foi concebida como a ciência de falar e argumentar correctamente 

quando estamos a tentar convencer outros ou dar conta daquilo que declaramos, começando 

sempre, tal como Sócrates, com as premissas com maior probabilidade de acordo por parte 

da maioria dos homens ou pela maioria daqueles geralmente acreditados como sendo os 

mais sábios. 807

 
  

Isto remete-nos para a dimensão hipotética ou antecipatória do carácter axiomático 

da não-contradição, a qual se constitui em ponto de partida ou origem de todo o acto 

discursivo não tal como aparece, mas na sua performatividade, isto é, na própria 

discursividade do trânsito em direcção a um outro estado-de-coisas.  

O axioma de não-contradição dirige-se ao discurso interior e não à palavra exterior, 

isto é, refere-se à imanência do próprio acto discursivo no processo mesmo de estar a 

ser e não ao que aparece (exo logos) – o “dirigir-se à maioria dos homens”, como diz 

Arendt, é precisamente o dirigir-se, num trânsito que vai do mesmo ao outro, ao que é 

comum nessa alteridade e não à sua particularidade808

O axioma de não-contradição dirige-se, pois, à performatividade mesma do discurso 

na medida em que esta é um trânsito entre estados-de-coisas distintos. Como tal, opor-se 

.  

                                                   
805 «[…] the factual experience of the thinking ego […].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 186. 
806 «[…] is generalized into a philosophical doctrine – “A cannot be both B and A under the same 
conditions and at the same time” […].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 186. 
807 «[…] what we now call “logic” was by no means originally meant as an “instrument of thought”, of 
the inward discourse carried on “within the soul”, but was designed as the science of correct talking and 
arguing when we are trying to convince others or give an account of what we state, always starting, as 
Socrates did, with premises most likely to be agreed on by most men or by most of those generally 
believed to be the wisest.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 186. 
808 Veja-se Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 186.  
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a esta performatividade é afirmar esse trânsito, mesmo que essa afirmação da 

performatividade discursiva tome a forma exterior da objecção ao previamente dito. 

Todo o dito pressupõe, como sua condição de possibilidade, um dizer.  

Consequentemente, não é possível objectar à discursividade ela mesma senão 

discorrendo e, como tal, infirmando essa mesma objecção. Segundo Arendt, «não posso 

querer tornar-me no meu próprio adversário» 809

Esta é a interpretação existencial do princípio de não-contradição, uma interpretação 

que aponta para o facto de todo o acto discursivo particular ter como condição de 

possibilidade e, portanto, antecipar um acordo ou composição comum a todo o acto 

existencial como acto discursivo, a saber, a discursividade ela mesma como reunião ou 

ser-em-conjunto de actos discursivos.  

, e este “não posso querer” não é 

conjuntural, mas o limite ou condição a que cada um se sujeita a si mesmo pelo simples 

facto de existir em sentido próprio.   

Aquando das determinações existenciais particulares – as quais, como vimos, têm 

um carácter epistémico e são sempre subjectivamente vividas como privação, 

transformando o sujeito estritamente idêntico a si mesmo numa excepção ao ser-em-

conjunto da discursividade em geral -, esta reunião torna-se no paradigma orientador 

para o pensamento, forma geral ou eidos que precede ou se antecipa a todo o acto 

discursivo particular e que permitiu a Kant definir «o pensar como “falar consigo 

mesmo… logo, também escutar interiormente”»810 ou guarda/antecipação atenta ao seu 

próprio trânsito, e dizer que «o Eu penso deve poder acompanhar todas as minhas 

representações»811

E permitiu ainda, de acordo com Arendt, que Kant descobrisse uma obrigação no 

«“pensa sempre consistentemente, em acordo contigo mesmo”»

.  

812

Como vimos, a consciência na sua dimensão epistémica não é o mesmo que o 

pensar.  

 e que esta se 

transformasse num mandamento para todos aqueles que pensam.  

O pensar actualiza a discursividade, a diferença que se dá na consciência como um 

mero factum brutum.  
                                                   
809 «[…] I cannot possibly want to become my own adversary.», Arendt, Hannah,  «Thinking», LoM, p. 
186. 
810 «[…] Kant […] defined thinking as “talking with oneself … hence also inwardly listening”.», Arendt, 
Hannah, «Thinking», LoM, p. 186. 
811 „Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können [...].“, Kant, Immanuel, KrV, AA III, 
B132.  
812 «[…] “Always think consistently, in agreement with yourself” […]», Arendt, Hannah, «Thinking», 
LoM, p. 186-187. 
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O pensar torna uma tal diferença na propriedade ou ser próprio de um ente finito, 

condicionado, que descobre, reflectindo acerca do factum brutum da sua existência 

como trânsito diferenciador entre estados-de-coisas, que essa finitude não expressa 

apenas uma mera privação de ser, passível de ser satisfeita e convertida num futuro 

estado estacionário absolutamente idêntico a si mesmo para lá da pluralidade de 

qualquer ordem de coexistência, mas o seu ser próprio e, portanto, o seu carácter 

distintivo – a sua ousia, preservando assim o sentido dual de sujeito último de 

predicação e de essência ou ser-em-comum.  

Este sentido dual reflecte uma diferença actualizada na essenciação de um ente que, 

no pensar e “sendo um”, se abre ao trânsito que está na base da sua própria existência, 

descobrindo na discursividade de tudo aquilo que é a condição de possibilidade do seu 

próprio ser e, como tal, uma fronteira ou uma medida para a sua própria constância, 

duração ou distensão temporal – em suma, para a sua in-mortalidade. 
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CONSCIÊNCIA E A POSSIBILIDADE DE UM SENTIDO 

RENOVADO PARA O HUMANO 

 
«Alice had never been in a court of justice before, but she had 

read about them in books, and she was quite pleased to find 

that she knew the name of nearly everything there. ‘That’s the 

judge,’ she said to herself, ‘because of his great wig.’» 

Lewis Carroll813

  
 

 

 A dualidade do dois-em-um descobre-se existencialmente como essencialmente814 

condicionada. Na verdade, a sua própria ousia é condicional, e contingente: se queres 

pensar, então tens de atender ou cuidar que os dois que se envolvem no diálogo 

pensante estejam em boa forma (eidos) ou, nas palavras de Arendt, «que os parceiros 

sejam amigos»815. Segundo Arendt, «o parceiro que vem à vida quando estás alerta e só 

é o único do qual não podes escapar – excepto cessando de pensar»816

 A concepção da relação íntima entre a condicionalidade essencial do pensar e a 

atenção antecipatória conservadora do eidos à imagem da amizade remete-nos 

directamente para as observações que fizemos a respeito da igualização ou pôr-em-

comum que constitui a relação de amizade em geral. A relação de amizade não anula a 

singularidade e, portanto, o carácter distintivo daquilo que aparece numa mesmidade. 

Pelo contrário, transforma as singularidades em parceiros de uma ordem de 

coexistência, constituindo assim o em-comum que lhes serve de suporte.  

.  

 Mas este em-comum só pode ocorrer entre entidades que se distinguem pelo facto 

de possuírem uma constituição livre, isonómica, pela qual lhes é reconhecido o direito 

de darem razão de si, aparecendo do modo que lhes é próprio817

                                                   
813 «Alice nunca antes estivera num tribunal de justiça, mas tinha lido acerca deles em livros e estava 
muito satisfeito por ter descoberto que sabia o nome de quase tudo nele. “Aquele é o juiz”, disse para si 
mesma, “por causa da sua grande peruca”», Carroll, Lewis, Alice’s Adventures in Wonderland, p. 163.   

. E é precisamente a 

814 No sentido depurado de conotações metafísicas e substancialistas que aqui temos vindo a explorar. 
815 «[…] that the partners be friends.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, pp. 187-188. 
816 «The partner who comes to life when you are alert and alone is the only one from whom you can never 
get away – except by ceasing to think.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 188. 
817 Vejam-se páginas dedicadas à distinção entre discurso epistémico e discurso retórico, bem como ao 
tipo de comunalidade que pode brotar de cada um deles. 
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possibilidade de se distinguirem uns dos outros, a possibilidade de se diferenciarem no 

aei aristeuein, que suporta uma tal comunidade de amigos.  

 Ora, se as singularidades têm em comum não o modo como aparecem – qua isto ou 

aquilo –, mas o seu aparecimento propriamente dito ou um processo de vinda à 

existência – o qual não é ele mesmo visível, mas pertence ao reino da invisibilidade –, 

então a atenção à condição que é boa forma ou eidos de todo o pensar ou possibilidade 

de constituição de um ser próprio é a atenção ao processo de vinda à existência que está 

na base de toda a diferenciação.  

 Atender a esse processo no pensar é, pois, antecipar a possibilidade de uma 

comunidade de coexistência – a qual transcende sempre a esfera do próprio e, portanto, 

o pensar – na imanência mesma do pensar, por via da conservação da reivindicação, 

exigência ou “necessidade” 818 de um ser próprio, a qual tem lugar através de uma 

diferenciação que corresponde a todo o processo de vinda à existência, que é no pensar 

experienciada e pela qual este se assume como responsável. Por isso Arendt declara, à 

imagem de Sócrates, que «é preferível sofrer a injustiça do que cometer a injustiça», 

pois só dessa forma «podes permanecer amigo do sofredor»819

 Ao perguntar «quem quereria ser amigo de e ter de viver em conjunto com um 

assassino?»

, ou seja, só dessa forma, 

antecipando o sentido do ser próprio como um processo diferenciador de vinda à 

existência, pode ser conservado o seu carácter distintivo como possibilidade de 

realização daquilo que é devido a cada um.  

820

 Logo, ninguém pode – não é possível, pura e simplesmente – querer ser amigo ou 

viver em conjunto com um assassino sem contradição, já que isso implica querer 

cristalizar o processo de diferenciação que constitui o ser de cada um, o que inclui o ser 

daquele que age, assim negando aquilo mesmo que se quer afirmar.  

, Arendt está justamente a sublinhar que o eidos ou boa forma que orienta 

os actos de determinação existencial de uma consciência epistémica não corresponde 

exclusivamente ao que aparece, numa identidade estrita, mas também ao movimento de 

diferenciação que possibilitou a sua vinda à existência.  

 Segundo Arendt, o que caracteriza as pessoas vis é justamente «“estarem em 

contradição consigo mesmas”», explicando-se assim por que razão os «homens maus 

evitam a sua própria companhia; a sua alma está em rebelião contra si mesma 
                                                   
818 A já muitas vezes referida “necessidade de razão”. 
819 «[…] you can remain the friend of the sufferer […].», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 188. 
820 «[…] who would want to be the friend of and have to live together with a murderer?», Arendt, 
Hannah, «Thinking», LoM, p. 188. 
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(stasiazei)»821

 Querer viver com um assassino é o equivalente a hipotecar qualquer possibilidade 

de fundar um ser próprio e, assim, envolver-se na comissão de um mal que não é radical 

– a derrelicção nada tem de radical, fundamental ou original -, mas banal, consumindo 

os aparecimentos naquilo que têm de mais próprio, a diferença constitutiva do seu 

processo próprio de vinda à existência e, em última análise, do simples facto de 

existirem (o que comporta já, mesmo que implicitamente, essa diferença).  

, e a única relação que podem estabelecer consigo próprios é a fuga de si 

mesmo, abandonando-se às determinações de um ser que lhes é absolutamente estranho. 

Ora, esta fuga, traduzida numa privação de ser e experienciada na consciência 

epistémica, não é outra coisa senão a matéria ou conteúdo daquilo a que Arendt chama 

“consciência moral”.   

 O pensar é, pois, essencialmente sinzetético (suzêtêtikos): a sua actualização no 

diálogo do dois-em-um possibilita a reunião das partes intervenientes na polémica 

conservando o processo individual da sua vinda à existência, conservando a diferença 

de ser que lhes é própria e constituindo na possibilidade dessa mesma reunião ou 

coexistência o ser daquele que pensa, ao invés de aniquilar o processo vital das partes 

dialogantes em nome de uma mesmidade exclusivista e totalizante, povoada por 

entidades escleróticas.  

 Assim, aquilo que subjaz ao imperativo categórico – “Age como se a máxima da 

tua acção devesse tornar-se uma lei universal” – e constitui a sua reivindicação é 

justamente o axioma de não-contradição e o movimento hipotético que o caracteriza. 

Este movimento antecipa-se, pondo-se na base ou na fundação do ser próprio como 

movimento de diferenciação e, como tal, como processo de vinda à existência numa 

ordem possível de coexistência. Diz Arendt:  

 
Um assassino ou um ladrão não pode querer que “Matarás” ou “Roubarás” sejam leis 

gerais, dado que ele teme naturalmente pela sua própria vida e propriedade. Se fazes de ti 

mesmo uma excepção, contradisseste-te a ti mesmo.822

                           
          

                                                   
821 «It is characteristic of “base people” to be “at variance with themselves […] and of wicked men to 
avoid their own company; their soul is in rebellion against itself (stasiazei).», Arendt, Hannah, 
«Thinking», LoM, p. 189. 
822 «A murderer or a thief cannot will that “Thou shalt kill” and “Thou shalt steal” be general laws, since 
he naturally fears for his own life and property. If you make yourself an exception, you have contradicted 
yourself.», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 188. 
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Arendt chama consciência moral (conscience) a este movimento sinzetético que 

brota do pensar e que acompanha, sustenta e orienta toda a determinação existencial da 

consciência epistémica (consciousness). Uma vez que a língua inglesa, tal como 

acontece noutras línguas, distingue a consciência epistémica ou cognitiva da 

consciência moral chamando à primeira “consciousness” e à segunda “conscience”, não 

tem necessidade do acréscimo de epítetos clarificadores. Na língua portuguesa – bem 

como nas restantes línguas de origem latina – essa distinção não ocorre, pelo que é 

necessário acrescentar ao substantivo “consciência” as qualificações que determinam o 

sentido de consciência a que nos referimos a cada momento. Optamos, por motivos de 

simplificação, pela designação “consciência moral”.  

No entanto, tal como acontece em Kant, também para Arendt há uma dimensão 

legisladora nesta consciência moral, uma vez que ela estabelece os limites da acção 

sem, todavia, dizer o que cada um deve fazer.  

Ora, esta delimitação negativa, digamos assim, não é outra coisa senão o “Não” 

constitutivo de toda a lei, o qual se resume a abrir um espaço de acção sem qualquer 

propósito determinante.  

Este é, num contexto existencial, o sentido da expressão arendtiana “um direito a ter 

direitos”, já que o simples facto de existir comporta a possibilidade de um ser próprio e, 

como tal, reivindica para si o direito a esse mesmo ser, seja ele qual for. O direito do 

humano à existência não lhe é reconhecido por uma qualquer natureza, mas pelo próprio 

facto de existir, o qual é, em si mesmo e para si mesmo, a afirmação de uma dignidade 

própria ao mostrar-se capaz – no reino da possibilidade – de estabelecer autonomamente 

as condições e os limites de toda a acção, descobrindo-lhe uma medida - a existência é 

isonómica. É porque a existência é potencial e “objectivamente” em-comum ou 

universal – mesmo que essa universalidade seja marcada pela contingência – que tem 

um direito “objectivo” – para outros – a ter direitos “subjectivos”.     

Tradicionalmente, esta consciência moral era tida como auto-evidente 823 , 

escondendo a ambiguidade semântica que a suporta. Fosse disfarçada de voz de Deus, 

de lumen naturale ou de razão prática, nem a sua auto-evidência era questionada, nem a 

necessidade dos seus propósitos824

                                                   
823 Vejam-se as páginas que dedicámos a Kant, por exemplo. 

.  

824 Vejam-se as páginas dedicadas à concepção tradicional do mal. 
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Para Arendt, pelo contrário, a consciência moral nada tem de auto-evidente ou de 

necessária. Se alguma coisa a caracteriza, não é certamente a auto-evidência ou plena 

presença, mas antes a sua ausência na existência quotidiana.  

A consciência moral só aparece – falamos aqui do seu modo próprio ou autêntico de 

aparecimento, tendo já estabelecido que a invisibilidade ou a ausência é também um 

modo de aparecer – como uma condição – um sofrer ou padecer, uma «“aquiescência 

em si mesmo” (acquiescentia in seipso)»825

Como tal, esta consciência estabelece apenas o horizonte condicional de 

possibilidade de todo ser do humano, nada prescrevendo de positivo.  

 – do humano que é simultaneamente uma 

demanda pelo que lhe é devido, isto é, ao seu próprio ser. Essa demanda é instigada pela 

experiência de privação de ser espoletada quer pela comissão de um crime – pela 

afirmação de si como uma excepção à lei compreendida como espaço de determinação 

existencial -, quer pelo seu abandono a determinações existenciais que não foram 

sujeitas a exame pelo pensar e, como tal, são experienciadas exclusivamente como um 

ser-para-outros.  

Ela é tão-só a antecipação da presença de uma testemunha que aguarda o humano 

quando ele reflecte acerca do seu próprio ser. Uma tal antecipação nada tem de 

necessária nem de evidente para aqueles que, como Eichmann, não se dando conta de 

serem postos em questão pela facticidade da sua existência mesma, revelam uma 

irreflexividade que desconhece o diálogo insondável do dois-em-um e, assim, não têm 

problemas em contradizer-se, recusando-se a assumir a responsabilidade pelo que dizem 

ou fazem. Seres humanos como Eichmann não têm problemas de consciência 

(conscience) não por que não a tenham, mas pura e simplesmente por que não pensam 

no sentido que temos vindo a explorar, isto é, como actualização da diferença dada na 

consciência epistémica.  

O pensar em si mesmo não descobre, de uma vez por todas, o que é o “bem” e não 

tem, por isso, qualquer uso para a sociedade senão como um meio para fins que lhe são 

estranhos – como acontece na tecnociência. No entanto, a sua capacidade de dissolução 

das regras aceites e cristalizadas numa auto-evidência sem qualquer referência ao 

contexto delimitante e sempre mutável do seu aparecimento torna-se cada vez mais 

relevante, em particular num tempo em que cada um é varrido impensadamente pelas 

acções e crenças de todos os outros, abandonando-se aos ímpetos totalitários de uma 

                                                   
825 «[…] “acquiescence in one’s self” (acquiescentia in seipso)», Arendt, Hannah, «Thinking», LoM, p. 
191. 
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sociedade de consumação total, da qual é sintoma a crise “ecológica” na sua dupla 

vertente ambiental e socio-polític.  

Numa tal sociedade, que é em muitos aspectos a nossa, o ser de cada um é esvaziado 

de sentido próprio e transformado numa função de produção/consumo tão apta a ser 

mercantilizada como qualquer outro produto. A alienação torna-se um lugar-comum e o 

humano mostra-se incapaz de descobrir uma casa no mundo.  

É nestas condições, que são condições próprias de uma situação-limite, que o pensar 

revela as implicações políticas da sua actividade.  

Pondo em questão uma ordem de coexistência que lhe é estranha, recusando juntar-

se a ela por intermédio de uma submissão ou sujeição às regras que ela lhe impõe a 

partir de fora, o sujeito pensante liberta-se da sua dominação e abre as portas à 

possibilidade de uma nova ordem de coexistência. Com esta possibilidade abrem-se 

também as portas à tentação do bem de que falava Arendt, revolucionando os termos em 

que a tentação era pensada tradicionalmente, isto é, como potencialmente malévola.   

A resposta à pergunta que, seguindo Arendt, colocámos no início da Parte IV, a 

saber,  

 

Pode a actividade de pensar, tomada como um exame e uma reflexão sobre 

acontecimentos independentemente de resultados converter-se na condição de 

possibilidade da resistência do ser humano ao mal? 

 

descobre-se na manifestação própria do movimento do pensar, do vento do pensamento.  

 A actividade pensante não tem como manifestação própria um qualquer 

conhecimento de ordem mundana ou supramundana, mas antes a consciência moral 

como capacidade de distinguir entre o certo e o errado, entre o que é próprio e o que não 

é próprio.  

 Em última análise, o pensar e a consciência moral – a sua manifestação própria – 

constituem o indício de resposta à questão que orientou toda a nossa reflexão, a saber:  

 

 Constituirá a interpretação arendtiana da experiência política a possibilidade de 

fundação renovada do sentido do ser do humano no mundo contemporâneo? 
 

 É o facto de a manifestação própria – auto kath' hauto, em si mesma e a partir de si 

mesma – daquela que é a actividade mais privada de todas conter a possibilidade de 
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implicações políticas, isto é, no ser-em-comum ou ordem de coexistência, que a torna 

tão decisiva na prevenção de catástrofes, o que é o mesmo que dizer, na prevenção da 

derrelicção e aniquilação total da pluralidade constitutiva da lei da terra e, com ela, da 

possibilidade de qualquer sentido renovado do ser do humano.  

 Numa era que parece ser fundamentalmente marcada pelo signo da crise, é o pensar 

– com a sua demada pelo sentido e a sua manifestação na consciência – que abre as 

portas para a possibilidade de uma refundação do sentido do ser do humano, pondo em 

questão o núcleo inquestionado e inquestionável da universalidade dos pressupostos de 

toda a premissa fundacional dada, assim descobrindo o seu carácter contingente e 

abrindo caminho para a liberdade.  

 O pensar abre-se à ordem de coexistência na qual o humano se descobre 

facticamente, pondo-a em questão, criando não só as condições de possibilidade da sua 

refundação, mas também espaço para o acolhimento da novidade que sempre é trazida 

por cada geração ao entrar no mundo.  

 Trata-se aí da transformação do ser do humano, a partir da sua positividade e 

facticidade mundana, num ser propriamente – possivelmente, quer isto dizer em 

contexto arendtiano – ético-político, no sentido de descobrir o fundamento do ser que 

lhe é próprio numa universalidade contingente, concebida à imagem de uma ordem de 

coexistência. Ser é, para o humano e em sentido próprio, ser-do-mundo, expressão na 

qual o genitivo significa: ser uma comunalidade contingente, objectiva e 

subjectivamente.   

 O passo que se segue ao pensar – um passo que tem permanecido implícito em 

todas as nossas análises e que manifesta publicamente a consciência de si de um ente 

propriamente ético-político, tornando-o concreto – é a decisão na acção, isso 

significando que estas páginas mais não foram do que um longo prolegómeno à mais 

arendtiana das questões: O que é julgar?  
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