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“O que se costuma chamar hoje de liberdade é o 

resultado da indiscutível vitória das forças 

capitalistas. [...] Na verdade, pode-se e deve-se 

dizer que, no curso desse desenvolvimento, as 

características fundamentais dessa democracia 

burguesa afirmam sua natureza, sua vida interior, 

com clareza e pureza ainda maiores do que fora 

possível nos períodos revolucionários iniciais, que 

ainda comportavam muitas ilusões. [...] A 

democracia atual – culminação de um 

desenvolvimento secular – é a democracia de um 

imperialismo manipulado, cujo domínio se apóia 

na manipulação.” (Georg Lukács) 



 
 

Resumo: Pretende-se mostrar como Hannah Arendt não pode simplesmente ser 

enquadrada na filosofia irracionalista tratada por Lukács em A Destruição da Razão, ao 

mesmo tempo em que é dependente dessa e, em seu tempo, renova a posição 

irracionalista associando a mesma com uma tônica fortemente politicista. Nisso, temas 

essenciais à análise imanente da ideologia arendtiana são aqueles da natalidade, da 

história e da revolução, os quais têm unidade dada, no essencial, em seu projeto 

intitulado “elementos totalitários do marxismo”. Este último dá ensejo às obras mais 

lidas da autora como Entre o Passado e o Futuro, A Condição Humana e Sobre a 

Revolução. Pretende-se mostrar, assim, como as posições da autora tem sua gênese em 

um ímpeto contrário ao marxismo, ao socialismo e ao controle consciente das condições 

de existência do homem. A função concreta desta ideologia, busca-se mostrar, 

relaciona-se tanto com tradição irracionalista da qual bebe em sua formação filosófica, 

quanto com conservadorismo liberal de autores como Toqueville. Nisso, Arendt opõe-

se, com uma abordagem próxima ao “ateísmo religioso” analisado por Lukács, não só à 

Revolução Francesa, mas, sobretudo, à Revolução Russa e às formas de atividade 

voltadas à construção do socialismo e da emancipação humana. 
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Abrstract: The objective of this writing is to make explicit the essential determinations 

of Arendt´s thought, that cannot be seen  only with Lukács, concept of irrationalism, but 

are inseparable from it. Arendt´s ideology is developed during the Weimar republic and, 

after de second world war, on the USA and has strong relations with her project 

regarding the “totalitarian elements of Marxism”. Can be considered part of this project 

the books Between Past and Future, The Human Condition and On Revolution. Taking 

in account Hannah Arendt´s position towards reality, we intend to show the origins of 

Arendt’s thought on her telos opposite to Marxism, socialism and, mainly, to the 

conscious control of the economy. The concrete position of the author, as a result, we 

intend to prove, is related at the same time with the German irrationalism and with the 

liberal-conservative tradition expressed in Toqueville and Burke mainly.  So, finally, we 

analyze how she is next to “religious atheism” (analyzed by Lukács) when it comes to 

comprehend the arendtian narrative on the American and on the French Revolution. 

Both narratives are essential when we take on account that the author is opposed not 

only to the French revolution, but also to socialism, the Russian Revolution, and humam 

emancipation. 
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Introdução 

 

 Hannah Arendt é reivindicada hoje por muitos, tantos à esquerda como à direita 

– só isso já faz que exista certa importância no estudo de seu pensamento. No entanto, o 

que não se nota hoje, ou pouco se nota, é que a influência de seu pensamento talvez seja 

mais forte hoje do que na época da autora. Pensadores distintos como Eduardo Jardim e 

Young-Bruel (CF. JARDIM, 2008 e YOUNG-BRUEL, 2006) chegam mesmo a 

relacionar o sucesso contemporâneo da obra da autora às mudanças ocorridas no cenário 

mundial após 1989, quando se esfacela o “socialismo soviético” e, com ele, grande parte 

da influência do marxismo. E nisso, a relação entre o pensamento de Arendt e o 

marxismo, questão pouco estudada com seriedade, ganha relevo. Aqui, tratar-se-á da 

questão mencionada na medida em que isso restar explícito na obra da autora e também 

quando se tratar de se averiguar como o posicionamento de Arendt se explicita em sua 

peculiaridade a qual traz consigo aspectos que fazem dela uma pensadora muito lida 

hoje. No entanto, aqui, não se trata somente de apontar a posição de Arendt quanto ao 

marxismo – isso não conseguiria captar adequadamente a própria obra da autora, que 

não é singular pelo que se opõe, mas pelo que traz de novo à sua época, questão essa 

que restará devidamente analisada na conclusão deste texto. Trata-se, assim, de uma 

autora cada vez mais estudada e cuja influência, juntamente com a perda de peso do 

marxismo nos meios acadêmicos, é marcante na atualidade. 
1
  

No presente estudo, procurar-se-á mostrar o porquê da “atualidade” da autora, 

vendo-se o caráter dessa “atualidade” relacionado aos rumos do capitalismo. 

Deve-se destacar também que aqui se adota uma diretriz distinta daquela que 

prevalece nos estudos sobre a autora. Tanto no exterior como no Brasil grande parte das 

                                                             
1
 Ronaldo Gaspar em sua tese doutoral aponta “no Brasil, o pensamento político de Hannah Arendt 

encontra-se em franca influência ascensional nos últimos quinze anos. Neste período, não apenas a 

tradução quase completa da sua obra foi realizada como, inclusive, uma rápida pesquisa feita nos bancos 

de dados eletrônicos da PUC e da USP nos revelou o crescimento significativo das dissertações e teses 

que contêm suas idéias como tema principal. Na PUC-SP, enquanto até 1997 não houve nenhuma defesa 

de tese ou dissertação centrada na discussão de suas idéias, de 1998 até 2006 já ocorreram 8 defesas. No 

caso da FFLCH-USP, constatou-se apenas uma defesa na década de 80. Nos anos 90, ocorreram cinco. E, 

por fim, três defesas nos cinco primeiros anos da década atual.” (GASPAR, 2011, p. 13) A isso ainda 

deve-se acrescentar, por exemplo, que departamentos inteiros de influentes faculdades, por muito tempo, 

ficaram sob influência claramente arendtiana, como ocorreu no prestigioso Departamento de Filosofia e 

Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo enquanto esse tivera como 

professores titulares Tércio Sampaio Ferraz Jr. e Celso Lafer. 
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análises cuidadosas realizadas sobre Arendt têm como principal objetivo, no essencial, 

defender as suas posições: Young-Bruel, Kohn e Beiner, por exemplo, foram alunos de 

Arendt e pessoas muito próximas à pensadora e têm grande estima pelo seu 

pensamento; no Brasil, o pensamento da autora foi, em grande parte, introduzido por 

outro aluno da pensadora, Celso Lafer. Ou seja, o caráter elogioso quanto à pensadora 

prevalece hoje, sendo os autores citados acima, todos, renomados especialistas quando 

se tratada de Hannah Arendt. No Brasil ainda há grandes intérpretes do pensamento da 

autora, o qual, no entanto, parece ainda ser mais estudado na França em que a tradição 

fenomenológica é mais forte. 
2
 Aqui, os estudos sobre Arendt têm como precursor Celso 

Lafer, certamente. Porém, talvez, no que toca o assunto tratado no presente texto (que 

permeia o traçado de Arendt rumo à sua concepção de revolução), pode-se considerar 

haver um salto qualitativo nas análises quando se defronta o pensamento da autora com 

importantes pensadores como Marx, Nietzsche e Heidegger. Isso ocorre principalmente 

com André Duarte quem talvez tenha sido o primeiro no Brasil a dar atenção à obra de 

Dana Villa (a autora trata da relação entre Heidegger e Arendt de modo cuidadoso). 

Com isso, pode-se dizer que a autora deixa de ser alguém cujas posições são 

interessantes por si sós; há uma análise que procura ser rigorosa quanto às influências 

da autora e a dissonância da autora quanto a elas.  

Duarte trata da pensadora de modo extremamente cuidadoso, não há dúvida. No 

entanto, não tem por foco sua relação com o marxismo, algo, como apontado acima, de 

relevo hoje. Isso, porém, é visto em Eugênia Sales Wagner, quem muito contribui no 

estudo da obra da autora. 
3
 No entanto, talvez Wagner, não obstante tenha oferecido 

análises interessantíssimas acerca da relação de Arendt com o marxismo, não tenha 

podido se aproximar de Marx com o cuidado devido. Ela, por exemplo, ratifica sem 

uma análise rigorosa dos textos de Marx grande parte dos juízos de Hannah Arendt 

sobre o mesmo, o que, como se verá em parte aqui, não pode ser feito de modo algum. 
4
 

Com isso, restou espaço para uma análise marxista de Arendt a qual fora realizada por 

Maria Ribeiro do Valle, quem realiza uma análise valiosa e que, até certo ponto, pode 

ser considerada como a maior influência para a problemática do presente trabalho. No 

entanto, nas análises de Valle nem sempre restam devidamente explicitados alguns 

aspectos levantados por Duarte, por exemplo. Deste modo, aqui se pretende ter em 

                                                             
2
 Trabalhos como os de Amiel, (AMIEL, 2001) e Roviello (ROVIELLO, 1997) são bons exemplos. 

3
 Cf. WAGNER, 2000. 

4
 Para uma refutação dos juízos de Arendt sobre Marx, Cf. GASPAR, 2011 e GASPAR, 2006. 
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conta também a influência de autores como Heidegger em Arendt, mostrando que ela 

não deve suas posições políticas não só a Toqueville e Burke (influências ressaltadas 

por Valle), mas também à própria forma (com forte inspiração heideggeriana, como se 

mostrará) pela qual se apropria da realidade efetiva. 

Com isso, parte-se não só das posições da autora explícitas de modo imediato 

em sua teoria – busca-se também alcançar o próprio modo específico pelo qual o 

pensamento de Arendt se concatena dando amparo a uma posição. Para isso, mostrou-se 

necessário partir dos aspectos mais abstratos do pensamento da autora rumo àqueles 

mais concretos (que se configuram como uma tomada de posição frente à realidade) 

embora sempre o concreto seja o real ponto de partida. 

*** 

Se a relação entre Arendt e o marxismo, e entre a crescente influência da autora 

e o contexto marcado pela derrota da URSS resta clara, deve-se dizer que autores 

importantes não deixaram de ter isso em conta. Neste contexto, críticos de Arendt como 

Maria Ribeiro do Valle são assertivos ao identificar posições na autora contrárias ao 

welfare-state: 

 

Mandamentos do liberalismo clássico subjazem a toda a argumentação antiwelfare-

state, anti-keynesiana, anti-planificadora, pela qual ela não recusa apenas o marxismo 

ou a economia planificada mas também faz uma crítica a todo o Estado capitalista 

regulado, aproximando-se das tendências neoliberais mais extremadas. (VALLE, 2005, 

p. 173) 

 

A crítica acima dificilmente seria ratificada pelos apoiadores da pensadora. No 

entanto, não há como negar que a autora marxista citada trata de aspectos do 

pensamento de Hannah Arendt sobre os quais pouco se debruçou até o momento. 

Assim, quando se analisa a teoria dessa autora tão lida e citada hoje em dia, não se pode 

deixar de ter em conta as questões levantadas por Maria Ribeiro do Valle. Porém, para 

se ter uma idéia mais precisa da influência da autora, deve-se ter em conta também o 

modo como autores distintos, em maioria influenciados por Hannah Arendt, se 

apropriam do seu pensamento: ao lado de uma tendência mais próxima ao liberalismo, 

autores tributários a autora, como Celso Lafer, indicam a atualidade da autora diante de 

sua análise acerca dos apátridas, do “direito a ter direitos” e daquilo que o autor 
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brasileiro chamou de “reconstrução dos direitos humanos”, ou seja, da crítica da autora 

ao “totalitarismo” e de sua defesa das liberdades políticas. (Cf. LAFER, 2009) Esses 

aspectos, entretanto, não são só levantados por autores como Lafer, mas também por 

autores cuja origem encontra-se, sem dúvida, na esquerda, como Marilena Chaui e 

Francisco Weffort. Isso, para pensadores ligados ao marxismo, como Cláudio Coelho, 

em verdade, “evidencia o abandono pela disputa pela hegemonia e a autodissolução da 

„esquerda‟ como uma corrente teórica e política autônoma” (COELHO, 2005, p. 17), o 

que é muito criticado pelo referido autor. Pelo indicado, pois, a autora se posiciona 

atualmente em meio a um discurso em que as esperanças acerca de uma forma de 

reprodução social alternativa – no século XX, amparada pelo socialismo – parece, ao 

menos de imediato, ser impossível. Esse é um ponto essencial para que se compreenda 

Hannah Arendt, como se pretende demonstrar nesse estudo. 

Neste sentido, a compreensão da teoria de Hannah Arendt também traz muito 

para que se possa entender efetivamente a época em que se vive hoje, seja ela chamada 

de “pós-moderna”, de “fim da história” ou, como quer Mészáros, da época do 

“socialismo ou barbárie”. 
5
 

Esse texto pretende trazer uma contribuição no que diz respeito à análise da 

efetiva posição de Arendt frente às questões de sua época, de modo que, com essa 

mediação, seja possível, tratando da questão da revolução em seu pensamento, se 

averiguar como a autora relacionou-se com sua época a qual é imediatamente anterior a 

nossa. Como se verá, Arendt é marcada pelo conturbado século XX, um século, mesmo 

para ela, de guerras e de revoluções. E, neste sentido, o fato de hoje a autora ser tão lida 

deve ser visto tendo-se em conta o momento histórico em que viveu e o modo como 

interveio diante de tais circunstâncias – para uma visão adequada dessa questão, a 

conclusão do presente escrito busca trazer contribuições. 

Com isso, pretende-se, partindo de uma autora muito lida e cuja sofisticação é 

patente, rumar para um diagnóstico acerca dos rumos traçados para que, tanto na 

                                                             
5
 Em verdade, o autor, que tomara a alternativa “socialismo ou barbárie” de Rosa Luxemburgo, afirma 

que diante do aspecto destrutivo do capital ainda haveria uma terceira via, muito distinta daquela 

propagandeada atualmente: “se eu tivesse que modificar as palavras dramáticas de Rosa Luxemburgo 

com relação aos novos perigos que nos esperam, acrescentaria „a socialismo ou barbárie‟ a frase 

„barbárie, se tivermos sorte‟ – no sentido de que o extermínio da humanidade é um elemento inerente ao 

curso do desenvolvimento destrutivo do capital. E o mundo dessa terceira possibilidade, além das 

alternativas „socialismo ou barbárie‟, só abrigaria baratas, que suportam níveis letais de radiação nuclear. 

É esse único significado racional da terceira via do capital.” (MÉSZAROS, 2003, ps. 108-109) 



17 
 

filosofia, como na política, tenhamos chegado ao ponto que chegamos no século XXI.  

É verdade, que este ponto é descrito por Mészáros como aquele em que “não existem 

rotas conciliatórias de fuga.” (MÉSZÁROS, 2003, p. 108) No entanto, é preciso 

destacar que prepondera hoje a visão segundo a qual, tendo-se passado pelas 

experiências “socialistas” do século XX, chega-se no momento à conclusão de que não 

é possível se controlar de modo racional o metabolismo social do homem com a 

natureza, aspecto esse que será de grande importância na análise aqui empreenda. No 

campo político, neste sentido, por exemplo, diz um autor muito lido na atualidade, 

considerado tipicamente “pós-moderno” 
6
, e cuja sofisticação também não pode ser 

colocada em dúvida:  

 

A meta de uma sociedade justa e livre é deixar que seus cidadãos sejam tão privatistas, 

“irracionalistas” e esteticistas quanto lhes aprouver desde que o façam em suas horas de 

folga – sem causar prejuízos a terceiros e sem usar recursos necessários aos menos 

favorecidos. (RORTY, 2007, p. 17) 

 

 No presente texto, será relacionada a posição da autora aqui estudada diante de 

sua época para que, tendo em conta esse panorama rapidamente indicado acima e que 

fora analisado, de modos distintos, por autores como Jameson, Harvey e também 

Mészáros 
7
, seja possível contribuir não só com o debate acerca da obra de Hannah 

Arendt, mas também com uma análise da posição concreta da autora (posição essa, 

muito influente hoje em dia, como se verá na conclusão) diante de um contexto em que 

o keynesianismo e o welfare-state aparecem em crise e o movimento comunista também 

se apresenta, segundo alguns, como Fernado Claudin (CF. CLAUDIN, 1986), do 

mesmo modo. 

                                                             
6
 Cf. JAMESON, 1997. Jameson considera o pós-modernismo a “lógica cultural do capitalismo tardio”, 

expressão essa última que retira da obra do grande economista belga Ernest Mandel. Com isso, o marxista 

americano trata de uma ideologia relacionada a uma sociedade a qual, longe de se distanciar daquilo 

traçado em O Capital de Marx, aproxima-se dos delineamentos esboçados por Marx de modo claro 

quando o capital se coloca em âmbito efetivamente global (tal qual na obra do autor alemão). Nisso, 

Jameson trata desta “lógica” na medida em que a cultura, ela mesma, relaciona-se com a mercadoria já de 

imediato, sendo funcional na reprodução do capital na publicidade, no “espetáculo” (Debord), mas 

também a cada momento de lazer que antes pareceria poder ser dissociado da esfera produtiva.  
7
 Cf. JAMESON, 1997; HARVEY, 1992; MÉSZÁROS, 2002 e MÉSZÁROS, 2003. Todos esses autores 

apontam para a emergência de uma sociedade marcada pela crise econômica e ideológica advinda tanto 

do fracasso da social-democracia européia quanto das tentativas liberais para lidar com as questões que se 

colocam na ordem do dia. Aqui, no entanto, não será possível tratar dessas distintas posições, 

infelizmente. 
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 Com isso, não se deve enganar: não será empreendida uma análise acerca de 

Arendt e de sua obra que a “situe” simplesmente em determinado contexto. Também 

não se realizará uma análise que veja o que há de proveitoso e de ultrapassado em seu 

pensamento – isso já fora feito, e continua sendo feito, por muitos autores, cuja base e 

fundamentação são distintas da nossa. A autora aqui estudada será vista na medida em 

que se trata de seu pensamento como uma intervenção concreta de modo que o primeiro 

passo para que se possa averiguar como essa concretude de sua posição se concatena é 

enxergar a unidade interna e a particularidade de Hannah Arendt.  

Trata-se, hoje, de uma autora muito lida, mas principalmente muito citada. No 

entanto, deve-se destacar que muito raramente se trata de seu pensamento em sua 

peculiaridade, sua particularidade 
8
, a qual, mesmo que não se queira, é algo objetivo. 

São feitas, normalmente, apropriações “seletivas” (expressão essa que aparecerá muito 

neste escrito) dos textos da autora de modo que ela aparece, dependendo das 

circunstâncias, como uma liberal ou uma conservadora; surge como uma defensora da 

história ou como alguém que se opõe a mesma, é, por vezes, uma ardente defensora de 

uma experiência revolucionária autêntica, e é outras vezes alguém oposta à própria 

transformação da realidade social – essas distintas interpretações serão abordadas no 

presente escrito na medida em que se apresentam na própria teoria de Arendt. Elas, no 

entanto, hoje, dão base para análises que buscam não a peculiaridade do pensamento da 

autora, mas uma maneira de utilizá-lo diante de problemáticas, por vezes, estranhas à 

própria autora aqui estudada, o que, como se verá no texto, não deixa de ter algum 

amparo na própria metodologia de Hannah Arendt. 

Aqui não se postula que não seja possível se inspirar em determinado 

pensamento para se elaborar uma posição nova – diz-se somente que não é correto 

atribuir a determinados pensador ou pensadora um posicionamento que efetivamente 

não tem. Sejamos claros: caso se queira desenvolver algo novo com base em Arendt, 

não é preciso deformar o pensamento da autora para fazê-lo, antes, é necessário ser 

coerente com a teoria da autora. Hoje, por vezes, ao invés de se adentrar o próprio 

pensamento da autora, explicitando as posições concretas contidas neste, têm-se em 

mente instrumentalizá-lo de maneira imediata, o que, caso diga se tratar de algo 

                                                             
8
 Desde agora, é bom se ressaltar que a noção de particularidade aqui usada não é eivada de qualquer 

logicismo. Como diz Chasin, “a particularidade não se revela simples nexo lógico, mas se evidencia como 

espessura ontológica fundamental”. (CHASIN, 1999, p. 67) 
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defendido pela própria autora, é uma leitura evidentemente errônea. Isso é feito de 

maneira que se utiliza de um pensamento ignorando as próprias implicações deste, 

pensamento o qual nunca pode ser dissociado da própria realidade social em que se 

encontra, tratando-se de uma intervenção concreta diante de tal realidade – isso será 

analisado no presente texto e será explicado mais à frente. No entanto, neste momento 

deve-se destacar que, para que este escrito cumpra aquilo que se propõe, deve-se partir 

do próprio texto da autora aqui estudada averiguando-se, por meio deste, as posições da 

autora diante de aspectos concretos da realidade social. 

 E para que se explicite a efetiva posição desta autora – o que não é senão o 

objetivo do presente texto -, aqui, tratar-se-á do pensamento de Hannah Arendt no que 

toca um tema muito recorrente em sua época e, como ficara claro no texto, por vias 

inversas, também muito presente na atualidade. 

 O presente escrito tratará da revolução em Hannah Arendt com tudo que isso 

implica, inclusive, com uma análise que perfaça o próprio pensamento da autora rumo a 

sua posição frente às revoluções.  

Isso, à primeira vista, poderia parecer razoavelmente simples: dever-se-ia 

averiguar o tema em meio a textos consagrados da autora como Entre o Passado e o 

Futuro e Sobre a Revolução. Sendo esses os dois principais textos em que a autora trata 

diretamente do tema, restaria uma análise satisfatória partindo-se da exegese dos 

mencionados títulos. Para complementar a análise, poderiam ser incorporadas mais 

algumas reflexões da autora presentes de maneira esparsa em obras como Da Violência 

e mesmo A Vida do Espírito. E, por fim, caso se quisesse realizar um trabalho mais 

completo, uma biografia da autora poderia dar algum suporte. Assim, estaria traçado o 

pensamento de Arendt acerca da revolução e, ao final do escrito, seria possível dizer que 

a concepção da pensadora acerca da revolução é tal ou qual.  

Esse seria o percurso mais comum para que se tratasse da temática na autora. 

 No entanto, aqui, acredita-se que a questão não pode ser vista da maneira 

narrada acima, ou pelo menos somente assim. Fazê-lo seria dar autonomia às idéias. Ao 

se adotar o procedimento descrito, ter-se-ia uma visão parcial da obra da autora aqui 

estudada na medida em que se separaria, quase que cirurgicamente, um aspecto de sua 

obra da unidade da mesma. Obras centrais como A Condição Humana, com isso, seriam 
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ignoradas pelo fato de o “tema” da revolução não aparecer na obra de maneira direta, 

por exemplo. 

Aqui, partir-se-á do princípio segundo o qual a obra de uma pensadora não pode 

ser dissociada de questões concretas que se colocam em determinada época, no caso 

estudado, notadamente das questões que se apresentam no momento posterior à II 

Guerra, o que restará claro principalmente depois que as determinações da teoria de 

Arendt já tiverem sido explicitadas. Ver-se-á também a obra da autora como um 

conjunto e, assim, o tema da revolução não pode simplesmente ser retirado da totalidade 

de sua obra e analisado como se autônomo em relação à mesma fosse. Ou seja, a 

temática da revolução em Hannah Arendt relaciona-se intimamente com outras 

problemáticas tratadas pela autora, de modo que é necessário se averiguar as 

determinações essenciais à teoria da autora para que se possa tratar dos seus 

posicionamentos acerca da revolução. A revolução em Hannah Arendt será vista em seu 

devido lugar: em meio à totalidade da obra da autora e em meio às questões concretas 

de determinada época que aparecem no pensamento de Arendt. Com isso, não se 

adentrará em muitos debates que vêm percorrendo a literatura especializada na autora – 

no entanto, um passo decisivo, a saber, estabelecer os primeiros rumos para uma análise 

efetivamente imanente da obra da autora, pode ser dado. 

Em resumo, aqui, buscar-se-á ver a revolução na obra arendtiana em unidade 

com sua época e em relação com a totalidade da obra da autora. 

No que já se poderia, logo de início, impugnar o presente escrito na medida em 

que se trata de uma abordagem “muito ampla”. 

Essa assertiva poderia ter, tendo-se em conta somente o indicado acima, certa 

razão de ser – mostrar-se-á, no entanto, no transcorrer do escrito, que é equivocada. 

Contra ela, aqui, deve-se ressaltar que não é aquele que trata de um determinado objeto 

que delimita o tratamento a ser dado a esse – antes, é o próprio objeto que estabelece a 

maneira como ele deve ser abordado. Ou seja, os delineamentos essenciais da própria 

temática da revolução em Hannah Arendt fazem com que seja necessária certa 

amplitude na exposição do modo como o tema se explicita. Tal amplitude, no entanto, 

não implica que não se possa focar em determinados aspectos da obra da autora. Isso, 

no entanto, é muito mais um requisito ligado ao modo pelo qual se delineará a 
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exposição do que algo ligado a determinado “método”, previamente traçado, para que se 

compreenda determinado pensamento.  

Aqui, deste modo, serão vistos principalmente os posicionamentos da autora os 

quais se dão depois de sua obra Origens do Totalitarismo e culminam em Sobre a 

Revolução. Ao se tratar de tais posicionamentos, porém, sempre se tem em conta toda a 

obra da autora, como será perceptível na exposição traçada nos capítulos que seguem 

essa introdução. 

Veja-se como a questão atinente à temática do presente escrito se apresenta: 

Sobre a Revolução é um texto de 1963 em que Hannah Arendt traça em linhas gerais 

seu posicionamento diante da revolução. Poder-se-ia dizer: “deve-se focar nesse texto, 

não há dúvida”. Porém, após a sua leitura, nota-se que há temáticas essenciais ao 

mesmo, como aquela atinente à valorização da “ação” e à crítica à concepção marxista e 

hegeliana de história, que são incognoscíveis sem que se tenha em conta outras obras 

como A Condição Humana e uma série de seminários editados postumamente, A 

Promessa da Política, por exemplo. Como se verá, tais textos, na medida em que 

estabelecem concepções essenciais à Sobre a Revolução e são elaborados na mesma 

época desta obra (temática que será tratada com o devido cuidado no delinear do 

presente escrito), não podem ser negligenciados caso se queira captar a problemática 

que permeia a obra da autora em que o tema da revolução aparece com mais força. E 

mais: há algo que dificulta a tarefa de se compreender a temática da revolução em 

Arendt: em Sobre a Revolução, Hannah Arendt estabelece uma narrativa acerca da 

Revolução Francesa e da Revolução Americana, contrapondo-as. Isso, porém, somente 

pode ser visto de maneira acertada na medida em que o próprio ato de narrar é essencial 

à teoria da autora.  

Perceba-se a complexidade da obra que, pode-se dizer, serviria de “base” para se 

tratar do fenômeno da revolução em Hannah Arendt: 

Nela se fala muito das virtudes da “ação”, a qual foi tratada principalmente em A 

Condição Humana; critica-se muito a noção hegeliana e marxista de história (Arendt vê 

muita proximidade entre Marx e Hegel no que toca as suas concepções de história, 

como se verá), a qual foi vista em muitos textos da autora como Entre o Passado e o 

Futuro, A Condição Humana, mas, principalmente em A Promessa da Política; e, pelo 

dito até aqui, também é essencial à compreensão da temática da revolução em Arendt 
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algo: a noção de narração. Essa última, já se adianta, é oposta pela pensadora à noção de 

história de Marx e de Hegel, delineando Arendt aquilo que acredita ser uma noção 

alternativa de história, história a qual não seria “feita pelo homem” – tal problemática 

aparece em diversos ensaios da autora, os quais foram publicados de maneira esparsa e 

servirão também para a análise empreendida aqui. Ou seja, já neste pequeno elenco de 

temáticas caras à autora, as quais se apresentam em Sobre a Revolução, percebe-se que 

é necessário que se tenha em mente grande parte de sua obra. Isso inviabiliza que se 

permaneça preso a somente um texto “base”. E a questão ainda fica mais espinhosa 

quando se tem em conta que, tendo como central a noção de narração, a própria autora 

aqui estudada se põe a narrar determinados eventos da história moderna, notadamente, a 

Revolução Francesa e a Revolução Americana, mas, de certo modo, também a 

Revolução Russa.  Isso será central para que se veja a noção de revolução em Arendt. 

Ou seja, na “obra base” para se tratar da revolução haveria inúmeras temáticas muito 

caras à autora; mas não só. Elas seriam, por assim dizer, “colocadas em prática” pela 

autora na medida em que confluem em uma narrativa realizada pela própria Hannah 

Arendt. 

As reflexões de Arendt acerca das revoluções modernas, pois, não podem ser 

vistas senão com séries de mediações. Trata-se de uma peculiaridade da própria 

temática – caso se queira tratar da mesma, é necessário se averiguar como ela 

efetivamente se explicita na autora. Se o tratamento dispensado ao tema aqui é longo, 

isso se deve à complexidade deste, não a uma vontade qualquer daquele que o expõe. 

Busca-se, portanto, explicitar aquilo que está na própria Arendt – aqui, não se 

atribui à autora, com base em tal ou qual “modelo”, alguma concepção. Antes, o 

posicionamento dela acerca das revoluções emergirá em meio ao próprio delineamento 

dos seus temas, o qual será desenvolvido progressivamente no presente escrito e, como 

se verá, na conclusão, será visto já em todas as suas determinações mais essenciais. 

Neste ponto deve-se ver como é possível realizar de maneira aproximada tal 

pretensão. 

*** 
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Em auxílio aos objetivos deste texto, certamente vem a concepção de Marx, 

elaborada juntamente com Engels, segundo a qual “não é a consciência que determina a 

vida, mas a vida que determina a consciência.” (MARX e ENGELS, 2007, p. 94) 

Tal concepção impede que se veja a consciência, e as idéias, como aquelas que 

livremente movem a realidade, ao mesmo tempo em que a consciência não é vista como 

mero reflexo fotográfico. 
9
 Não se pode, pois, ver as idéias de Arendt como se dotadas 

de um poder sobrenatural fossem. Não são elas que determinam a vida. Antes, ocorre o 

oposto na medida em que somente se pode falar de consciência, e de idéias, tendo-se em 

conta homens reais os quais são socialmente determinados; dizem Marx e Engels: 

“desde o início, portanto, a consciência já é um produto social e continuará sendo 

enquanto existirem os homens.” (MARX e ENGELS, 2007, ps. 34 e 35) Aqui, pois, não 

se dará autonomia às idéias e à consciência em relação à vida. São elas, sempre, 

dependentes dos rumos do próprio ser social, de modo que Marx e Engels também 

dizem com razão que “a consciência não pode ser jamais outra coisa que o ser 

consciente, e o ser dos homens é seu processo de vida real.” (MARX e ENGELS, 2007, 

p. 94) No que se deve notar que não há qualquer “determinismo” nesses dois pensadores 

tão difamados atualmente: sim, a vida determina a consciência, porém, a consciência é o 

“ser consciente dos homens” o qual é o próprio “processo de vida real”. Ou seja, ao se 

tirar a autonomia das idéias e da consciência, não se reduz as últimas a um mero reflexo 

fotográfico – são elas constitutivas da própria realidade, do próprio “processo de vida 

real” – de modo que o esforço realizado aqui somente as coloca em seu devido lugar. 

Para que se permaneça nos meandros do presente escrito, deve-se dizer: as idéias de 

Hannah Arendt inserem-se no próprio processo histórico em que a autora se encontra, 

sendo impossível as compreender sem que se remeta à própria realidade na qual elas 

possuem alguma função social, operando como posições concretas. Ver-se-á, pois, o 

                                                             
9
 A noção de “reflexo” utilizadado aqui e também por Lukács é muito distinta de qualquer concepção 

materialista vulgar sobre o mesmo. Sobre o assunto, Cf. SARTORI, 2010 a. Veja-se, neste sentido, o 

cuidado de Lukács ao utilizar o termo representação, por exemplo: “por cento que é preciso empregar o 

termo „representação‟ com o necessário cuidado, pois, quando um mundo conceitual se encontra já 

confirmado, esse atua retroativamente sobre a intuição e sobre a representação.” (LUKÁCS, 2004, p 83) – 

“Por cierto que hay que emplear el término “representação” con a necessária reserva, pues cuabdo n 

mundo conceptual se encuentra ya conformado, este actúa retroactivamente sobre la intuición 

[Anschauung] y la representación.” No que se ressalta desde já que, neste texto, quando se tratar de 

edição estrangeira, o procedimento adotado será aquele de se traduzir a passagem (tradução livre) e, em 

seguida, visando honestidade científica, apontar o original. Quando a passagem aparecer em nota de 

rodapé traduzida, logo a seguir, a passagem original será digitada – quando ela estiver no próprio texto, 

no rodapé contará o original. 
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pensamento da autora tanto no que toca sua peculiaridade, quanto no que diz respeito e 

à função social de tais idéias. 

E neste ponto, há de se ressaltar: o ideário de Hannah Arendt, quando se insere 

em determinado contexto social como uma posição concreta, configura-se como 

ideologia. 

É bom lembrar, para não ser mal compreendido, aquilo que disse Lukács: 

 

são muitas as realizações da falsa consciência que nunca se tornaram ideologia; em 

segundo lugar, aquilo que se torna ideologia não é de modo nenhum necessariamente 

idêntico à falsa consciência. Aquilo que é realmente ideologia, por isso, somente 

podemos identificar pela sua ação social, por suas funções na sociedade. (LUKÁCS, 

1981 C: XX) 

 

 Não se deve identificar, como já foi feito muitas vezes 
10

, ideologia com “falsa 

consciência”. O autor húngaro ressalta algo importante para o presente escrito nesta 

medida. A ideologia só se configura como tal quando tem funções na sociedade, 

podendo ser identificada pela sua ação social. Com isso, destaca-se que, ao tratar de 

certo ideário e vê-lo como ideológico, não se está desconsiderando sua peculiaridade. 

Antes ocorre o oposto. A própria peculiaridade de um pensamento somente pode ser 

vista quando esse mesmo é remetido à realidade objetiva, vendo-se a função ativa que o 

primeiro tem em relação à última.
11

 Como diz José Chasin: “para serem compreendidas, 

as ideologias devem ser remetidas às raízes de suas bases materiais, e não 

funcionalizadas em relação a elas.” (CHASIN, 1999, p. 24) Ou seja, não se vê a 

ideologia enquanto ela se agrega, sendo funcionalizada, em relação às bases materiais 

simplesmente expressado uma determinada condição. Ela tem uma função concreta e 

ativa diante dessa.
12

 Isso é válido, inclusive, quando se trata de uma “falsa consciência” 

– não é por se tratar de uma concepção errônea que uma concepção deixa de ser efetiva, 

que isso fique claro. Como diz o mesmo José Chasin acerca de idéias errôneas: por 

vezes, “enquanto falsidades é que existem e objetivam uma dada ideologia. Que 

compete à investigação agregar, à obviedade da falsidade daqueles, o que são em sua 

                                                             
10

 No Brasil é muito famoso o texto de Marilena Chaui, por exemplo. Cf. CHAUI, 1997. 
11

 Aqui, parte-se, pois, do acordo com aquilo apontado por Lukács: “a crítica de Marx é uma crítica 

ontológica.” (LUKÁCS, 2010, p. 71) 
12

 Veja-se Lukács sobre o assunto: “segundo Marx, toda ideologia serve para travar a luta no interior dos 

conflitos que surgem no terreno econômico-social. E, dado que toda a sociedade de classes produz 

continuamente esses conflitos, tem lugar nela uma permanente batalha ideológica.” (LUKÁCS, 2008, p. 

101) 
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falsidade.” (CHASIN, 1999, p. 27) E isso, trazido ao presente escrito nos é essencial: 

não raro, os juízos de Hannah Arendt acerca de Marx, por exemplo, são descaradamente 

errôneos, e por vezes serão centrais aos delineamentos da teoria da autora. Não se pode, 

no entanto, simplesmente tratar desses juízos somente como um engodo, como uma 

mera falsidade. Mesmo se tratando de concepções errôneas por parte da autora, aqui 

cabe explicitar como se apresentam tais falsidades pelo o que são em sua falsidade. 

Trata-se, sempre, de uma forma de objetividade a qual pode ser vista como tal porque a 

consciência não pode ser jamais outra coisa que o ser consciente, e o ser dos homens é 

seu processo de vida real. Ou seja, mesmo quando a teoria de Hannah Arendt se 

apresentar de maneira manifestamente errônea, há de se averiguar a maneira como essa 

teoria se articula para que possa, como ideologia, intervir na realidade social.  

Essa é uma tarefa que se impõem aqui quando se trata da revolução em Hannah 

Arendt. 

 Trata-se daquilo que Lukács enfatizou a respeito das filosofias, a seu ver, 

reacionárias e que é válido no presente contexto: “é a crítica imanente um fator legítimo 

e até mesmo indispensável na exposição”. 
13

 (LUKÁCS, 1959, p, 5) E isso foi 

aprofundado por José Chasin quem mencionou acerca desta forma de análise, a qual 

chama de análise imanente: 

 

Tal análise, no melhor da tradição reflexiva, encara o texto – a formação ideal – em sua 

consistência autosignificativa, aí compreendida toda a grade de vetores que o 

conformam, tanto positivos como negativos: o conjunto de suas afirmações, conexões e 

suficiências, como as eventuais lacunas e incongruências que o perfaçam. Configuração 

esta que em si é autônoma em relação aos modos pelos quais é encarada, de frente ou 

por vieses, iluminada ou obscurecida no movimento de produção do para-nós que é 

elaborado pelo investigador, já que, no extremo e por absurdo, mesmo se todo o 

observador fosse incapaz de entender o sentido das coisas e dos textos, os nexos ou 

significados destes não deixariam, por isso, de existir [...] (CHASIN, 2009, p. 26) 

 

Isso implica que se tenha em conta, por mais “falsa” que possa ser uma 

ideologia, sua própria objetividade. Tal objetividade se explicita somente quando o 

modo como é articulado um pensamento aparece claro em sua própria imanência. Ao se 

tratar de uma teoria como a de Hannah Arendt, deve-se ver como a primeira se exprime 

                                                             
13

 “Es La critica inmanente um factor legitimo y hasta indispensable en la esposición”. 
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em sua peculiaridade, sua particularidade a qual somente aparece, em verdade, quando 

se compreende o todo da obra da autora em sua consistência autosignificativa. 

 Assim, a famosa ressalva de Marx também é válida para o presente texto: 

 

É, sem dúvida, necessário distinguir o método de exposição, formalmente, do método 

de pesquisa. A pesquisa tem que captar detalhadamente a matéria, analisar suas formas 

de evolução e sua conexão íntima. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode 

expor adequadamente o movimento real. (MARX, 1988, p. 26) 

 

 O escrito que aqui se apresenta, pois, é fruto de um estudo árduo o qual somente 

pôde tomar forma satisfatória depois que se pôde, captar detalhadamente a matéria, 

analisar suas formas de evolução e sua conexão íntima, o que sempre é feito de 

maneira aproximada. E para tal intento, como já dito, foi necessário que se lesse 

praticamente toda a obra de Hannah Arendt. Somente depois de realizada essa primeira 

etapa de uma pesquisa, pôde-se organizar e objetivar o próprio texto. Método de 

exposição e método de pesquisa 
14

 aparecem como dois momentos de um mesmo 

processo, o próprio processo científico. Porém ambos os métodos, ambos os modos de 

se aproximar das relações reais de determinado objeto, contêm diferenças, as quais, 

aqui, aparecerão, por exemplo, na medida em que aquilo que está disposto e explicitado 

no último capítulo já está em germe no primeiro capítulo do texto, o qual se encontra 

em um nível de abstração muito maior. O começo e o termo do presente escrito contêm 

graus diferentes de concretude, porém, em essencial, ambos já contêm em si o 

posicionamento concreto da autora aqui estudada, posicionamento o qual somente 

restará claro e explicitado no final do texto aqui apresentado. Ou seja, vai-se aqui por 

aquele traçado já delineado por Marx, o qual vai do abstrato ao concreto, embora 

sempre se tenha em conta que o concreto seja o verdadeiro ponto de partida. Deste 

modo, “o conjunto de suas afirmações, conexões e suficiências, como as eventuais 

lacunas e incongruências que o perfaçam” irá se explicitando no decorrer do próprio 

texto, o qual busca expressar a própria objetividade do texto da pensadora, objetividade 

esta a qual não deixa de existir por eventualmente não ter sido corretamente apreendida. 

                                                             
14

 Ao se usar aqui a expressão método, claro, tem-se em conta aquilo traçado por Chasin e já mencionado 

acima, ou seja, não se admite qualquer concepção de “método” a qual tenha consigo modelos os quais 

seriam “aplicados à realidade”, antes, a dialética é vista com o próprio movimento do real. Usam-se aqui 

as expressões assinaladas acima na medida em que estão consagradas no Brasil, mas sempre se tem em 

conta que o uso do termo pode ser enganador quando não se tem o devido cuidado. 
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Buscar-se-á, assim, partir das abstrações razoáveis do próprio texto, da própria 

formação ideal, para que essas, articuladas, possam ser vistas ordenadas de maneira que 

a posição concreta da autora, ao final do presente escrito, reste clara. 

 Portanto, viu-se que as idéias de Hannah Arendt são indissociáveis do próprio 

movimento real, do próprio processo real da vida; percebe-se também que, para que se 

trate de maneira adequada de seu pensamento, não basta simplesmente desclassificá-lo 

quando tem posições errôneas diante de algo, como a teoria de Marx (aqui, em verdade, 

o debate acerca do caráter “falso” das posições de Hannah Arendt sobre Marx será, em 

grande parte, deixado de lado). Percebeu-se também que seria necessário enxergar a 

ideologia, e a eventual “falsidade” dela, pelo que ela é, vendo-se como se articulam os 

componentes de determinada ideologia de maneira a propiciar um posicionamento 

concreto diante de uma determinada realidade social. Por conseguinte, a percepção da 

própria objetividade de um posicionamento leva a estudá-lo e analisá-lo em sua 

completude, o que constitui um momento distinto da exposição, a qual começará depois 

dessa introdução. Ou seja, para uma efetiva compreensão do pensamento da autora aqui 

estudada é necessário que se abstraia de sua teoria seus elementos essenciais. Depois 

disso, com tais elementos, pode-se traçar o próprio movimento real de seu pensamento o 

qual, é sempre bom ressaltar, remete ontologicamente à própria realidade social. Ou 

seja, o posicionamento concreto da autora aqui estudada, como qualquer outro, é a 

unidade das determinações que o compõem, unidade essa que deve ser expressa, 

exposta aqui, por meio de abstrações, as quais, expressando o próprio movimento do 

real, são abstrações razoáveis. 
15

 

 O presente texto busca, pois, o próprio movimento do pensamento de Arendt 

acerca da revolução, movimento esse que permite que a autora alemã tenha uma posição 

concreta diante da realidade. Tal movimento, pois, somente é inteligível tendo-se em 
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 E o caráter da mencionada abstração deve ser visto com cuidado. Chasin, em passagem que analisa a 

obra de Marx, é preciso acerca das abstrações razoáveis: “as abstrações razoáveis, relações gerais ou mais 

simples das categorias - pontos de partida da autêntica démarche científica – „são determinantes‟ ou, em 

outras palavras, „sem elas não se poderia conceber nenhuma‟ formação concreta; todavia, elas não 

determinam nenhum objeto real, isto é, „não explicam nenhum grau histórico efetivo‟ de existência. 

Mesmo assim, „o curso do pensamento abstrato se eleva do mais simples ao mais complexo‟, ou seja, „as 

determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por meio do pensamento‟, e nesse itinerário 

é que se realiza „o método que consiste em se elevar do abstrato ao concreto‟. Realização metodológica 

que subentende, pois, uma complexa metamorfose das abstrações razoáveis, pela qual, mantendo a 

condição de pensamentos, isto é, de abstrações, deixa, prevalecer como momentos abstratos, para se 

converter em momentos concretos de apreensão ou reprodução dos graus históricos efetivos dos objetos 

concretamente existentes.” (CHASIN, 2009, p. 129) 
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conta a própria realidade, uma realidade histórica e socialmente determinada. Parte-se, 

como já dito, daquilo já enfatizado: consciência não pode ser jamais outra coisa que o 

ser consciente, e o ser dos homens é seu processo de vida real. 

 Em uma introdução, pois, não é possível se delinear a peculiaridade do 

pensamento da autora aqui estudada – fazê-lo seria como “entrar na água sem se 

molhar”. No entanto, aqui pode ser o lugar para se mencionar alguns aspectos decisivos 

da própria realidade histórica para que se possa efetivamente adentrar no pensamento de 

Hannah Arendt. 

 Para que se possa tratar da realidade que envolve a autora aqui estudada, pois, há 

de se mencionar, de maneira rápida, alguns aspectos de sua biografia.  

Arendt nasce em Hanover na Alemanha em 1906, com pais membros do Partido 

Social-democrata Alemão, vive em Berlin onde presencia a Primeira Guerra Mundial, a 

Revolução Russa e a Revolução Alemã de 1918-19. Em 1922 e 1923 freqüenta como 

uma estudante especial o curso de teologia cristã na Universidade de Berlin. Em 1924 

entra no curso de filosofia na Universidade de Marburgo, onde estuda com Martin 

Heidegger, participando de seus cursos sobre Aristóteles. 
16

 Após, Arendt, no ano de 

1926, vai para a Universidade de Heidelberg em que escreve sua dissertação acerca do 

Conceito de Amor em Santo Agostinho 
17

 com Karl Jaspers, com quem manterá contato 

durante toda a sua vida. Com o passar dos anos e o crescimento do movimento nazista, 

em 1933, Hitler sobe ao poder e Hannah Arendt, como judia e coletando informações 

acerca do anti-semitismo na Biblioteca do Estado da Prússia, é presa. No entanto, 

consegue fugir e, com sua mãe, após passar pela Checoslováquia e por Genebra, chega a 

Paris onde, em 1934, conhece Walter Benjamin com quem manterá amizade até a morte 

do filósofo em 1940, ano em que a pensadora entrega as famosas Teses de Benjamin 

sobre a história para Adorno em Nova York. Antes, porém, em 1936, conhece Heinrich 

Blücher, com quem irá se casar em 1937, após se separar de Günter Stern no mesmo 

ano. Ambos os maridos de Arendt tiveram militância de esquerda, principalmente, na 

juventude. Em 1940 fica retida no campo de concentração, de onde escapa no mesmo 

ano. No ano seguinte, consegue, com seu marido, ir aos Estados Unidos, aonde 

permanece durante o resto de sua vida. Começa então sua produção intelectual mais 
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 O curso de Heidegger encontra-se traduzido ao português. Cf. HEIDEGGER, 2007. 
17

 O texto também está traduzido para o português. Cf. ARENDT, 2002. 
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significativa. Após a publicação de diversos artigos no periódico sionista Afbau para o 

qual contribui desde 1941, em 1946, Arendt publica O que é Filosofia da Existência. 

Porém, torna-se reconhecida de maneira significativa somente após a publicação de 

Origens do Totalitarismo em 1951. Em 1952 consegue uma bolsa da fundação 

Guggennheim para o estudo de um projeto nomeado Elementos Totalitários do 

Marxismo 
18

, resultando dos anos subseqüentes de estudos de Hannah Arendt 

problemáticas que darão origem aos livros: A Condição Humana (1958), Entre o 

Passado e o Futuro (1961) e Sobre a Revolução (1963). A autora publica ainda 

inúmeros artigos e alguns livros como Eichmann em Jerusalém (1963), Homens em 

Tempos Sombrios (1968), Da Violência (1969), Crise da República (1972). Morre em 

1975, sendo seu último trabalho, A Vida do Espírito publicado somente em 1978. 

Assim, após essa sumária, e certamente insuficiente, exposição de aspectos 

essenciais da biografia de Arendt, percebe-se que grandes eventos históricos do século 

XX permeiam a vida da autora, o que será tratado no texto aqui apresentado somente na 

medida em que eles se explicitam nos próprios textos de Hannah Arendt. Vê-se também 

que a autora tem passagem por países chaves para a história do século XX, 

permanecendo grande parte de sua vida na Alemanha, em que recebeu grande parte de 

sua formação filosófica com autores como Heidegger e Jaspers, e nos EUA em que 

desenvolveu toda sua obra posterior a Origens do Totalitarismo. E pode-se mesmo 

dizer: há outro país pelo qual a autora não passou, mas que será essencial à sua obra, a 

URSS, o que será analisado no texto na medida em que é para entender o 

desenvolvimento dessa após a Revolução Russa que a autora se coloca a estudar os 

“elementos totalitários do marxismo” – isso, no entanto, será tratado na exposição que 

segue essa introdução. Tais questões não são de pouca importância para o tema aqui 

tratado, a revolução em Hannah Arendt: a autora tem uma formação claramente inserida 

no campo da filosofia e, no que diz respeito aos rumos do pensamento filosófico no 

século XX, o desenvolvimento tanto da Alemanha do entre guerras como dos EUA do 

pós Segunda Guerra Mundial, são essenciais. Arendt, assim, se colocada diante das 

grandes questões do século XX tanto de maneira mais, por assim dizer, abstrata - seu 

pensamento é indissociável dos rumos da filosofia do último século - quanto de maneira 

mais concreta, à medida que seu pensamento manifesta uma posição concreta diante da 

realidade, e esta última sempre aparece de maneira diferenciada em tal ou qual país. 
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 Há uma cópia do referido projeto em YOUNG-BRUEHL, 2004. 
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O solo sobre o qual Arendt desenvolve suas posições, por conseguinte, não é de 

pouca valia, é necessário que isso seja percebido. 

Já se mencionou, pois, que o pensamento da autora configura-se como uma 

posição concreta. Tal posição, entretanto, aparece também em determinadas condições 

as quais, antes de se analisar propriamente a revolução em Hannah Arendt, devem ser 

tratadas, ao menos de relance (aqui, infelizmente, não se pode tratar desses temas com o 

devido cuidado). Isso se mostra essencial também para que seja possível uma análise 

em que as determinações do pensamento de Arendt não apareçam como se fossem 

autônomas em relação às relações materiais subjacentes à sociedade em que se insere a 

pensadora.  No que, por fim, é necessário se apontar uma última questão, por assim 

dizer, metodológica. 
19

 Lukács em seu estudo sobre Hegel, diz:  

 

O ponto de vista metodológico para o estudo da história da filosofia que domina o 

presente trabalho abarca muito mais que este mero objetivo de conseguir uma reta 

compreensão do desenvolvimento juvenil de Hegel. Trata-se da conexão interna entre 

filosofia e economia, economia e dialética. (LUKÁCS, 1963, p. 31) 
20

 

 

O autor húngaro busca a compreensão reta da obra e Hegel, quanto a isso não há 

dúvida. Porém, nesse intuito, ele ainda explicita um parâmetro essencial, presente na 

própria realidade, para que se veja o pensamento filosófico do autor por ele estudado. 

Sempre tendo em conta que as idéias são indissociáveis de sua base material, o pensador 

vai a fundo e busca a própria compreensão contida naquelas idéias acerca dessa mesma 

base material. Daí, para Lukács, serem centrais os problemas da economia quando se 

tenha em mente se averiguar a efetiva posição concreta formada por alguma formação 

ideal diante de uma determinada sociedade. Note-se que a posição de determinado 

pensamento diante da sociedade é ineliminável pelo próprio fato de esse pensamento 

estar sempre em solo social. Porém, há de se ressaltar que uma posição diante da 

realidade, envolvendo a unidade das determinações as quais a compõem, tem sempre 

relação com a percepção de como opera a própria o próprio movimento do real. Isso se 
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 No presente texto, quando se diz que a metodologia utilizada é tal ou qual, não se estabelece 

parâmetros e modelos previamente concebidos. Antes, busca-se a preensão da própria realidade como tal. 

O método, aqui, pois, é visto como a busca pelas determinações da própria realidade, as quais aparecem 

no pensamento como abstrações razoáveis. 
20

 “El punto de vista metodológico para el estúdio de la historia de la filosofia que domina el presente 

trabajo abarca mucho más que este mero objectivo de conseguie uma recta compreensión del desarrollo 

juvenil de Hegel. Se btrata de la conexión interna entre filosofia y economia, economia y dialética.” 
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dá mesmo que se negue a importância dessa cognição ou se enxerga o próprio 

movimento do real como incognoscível, como ocorre em vertentes filosóficas que 

negam a possibilidade de apreender racionalmente a realidade objetiva. O modo como 

opera o real, por sua vez, é indissociável da própria base econômica para a produção e a 

reprodução da realidade objetiva. Deste modo, aquilo que Lukács estabeleceu quanto a 

Hegel também será visto aqui no que diz respeito a Hannah Arendt – seu pensamento 

será relacionado com as relações sociais de sua época na medida em que se vê a maneira 

como essas mesmas relações aparecem refletidas no pensamento da autora. O reflexo da 

realidade objetiva na consciência, assim, será visto, sempre se tendo em conta que a 

consciência não pode ser jamais outra coisa que o ser consciente, e o ser dos homens é 

seu processo de vida real. E neste ímpeto, será de grande valia se averiguar a maneira 

como o suposto para o processo de vida do homem, a própria produção e reprodução da 

mesma, é refletido na consciência da pensadora aqui estudada – isso se dá de modo 

mediado, e é visto no transcorrer de nosso texto com referência, sobretudo, mas não só, 

às concepções de Arendt acerca do “labor” e do “trabalho”. 

*** 

Deste modo, primeiramente, deve-se ver, rapidamente, a situação histórica e 

filosófica da Alemanha do entre guerras, a qual se configurará de modo que haverá na 

ideologia da época determinado posicionamento acerca da própria produção e 

reprodução da realidade objetiva. Esse, deve-se lembrar, é o contexto em que Arendt 

teve sua formação filosófica com Heidegger e Jaspers. Depois de visto rapidamente esse 

contexto, deve-se tratar da realidade posterior à II Guerra Mundial, também de maneira 

sumária somente. 

É preciso lembrar somente que o que será visto acerca da Alemanha e dos EUA 

encontra-se sempre em e meio ao próprio capitalismo, que é mundial, mesmo com as 

diferenças locais. Assim, ver-se-á a Alemanha e os EUA no contexto, também 

internacional, que Lukács chama de decadência ideológica da burguesia. 
21
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 Veja-se como Lukács aponta a questão, que é indissociável do movimento que será apontado abaixo: “a 

decadência ideológica surge quando as tendências da dinâmica objetiva da vida cessam de ser 

reconhecidas, ou são inclusive mais ou menos ignoradas, ao passo que se introduzem em seu lugar 

desejos subjetivos, vistos como a força motriz da realidade. Precisamente porque o movimento histórico 

objetivo contradiz a ideologia burguesa, mesmo a mais „radical‟ e „profunda‟ introdução de tais 

momentos puramente subjetivos transformar-se-á objetivamente num apoio à burguesia reacionária.” 

(LUKÁCS, 1968 b, p. 99) 
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Comecemos. 

Diz Lukács que “o destino, tragédia do povo alemão, falando em termos gerais, 

consiste em haver chegado demasiadamente tarde no processo de desenvolvimento da 

moderna burguesia.” (LUKÁCS, 1959, p. 29) 
22

 No que já se nota: no contexto 

moderno, em que o capitalismo se impõe de maneira tendencialemente global, este 

último estabelece os parâmetros para que se veja a situação dos distintos países. Com 

isso, se vê que a Alemanha, se comparada com a Inglaterra e com a França, as quais 

tiveram um desenvolvimento, por assim dizer, clássico da moderna burguesia e do 

próprio capitalismo, figura no âmbito mundial como um país essencialmente atrasado. 

Falando com Lukács, isso teria sido a tragédia do povo alemão – o processo de 

desenvolvimento da moderna burguesia, em solo alemão, pois, é distinto de modo que a 

via para o capitalismo objetificada na Alemanha não será a via clássica, mas aquele que 

foi chamado por Lenin e Lukács de via prussiana. Diz o pensador húngaro sobre aquilo 

que chama de miséria alemã 
23

: “no tocante a história atual – contemporânea - da 

Alemanha, o fator decisivo reside, efetivamente, no atraso de desenvolvimento do 

capitalismo, com todas as suas conseqüências sociais, políticas e ideológicas. 

(LUKÁCS, 1959, p. 29) 
24

 Ou seja, de acordo com a premissa segundo a qual 

consciência não pode ser jamais outra coisa que o ser consciente, e o ser dos homens é 

seu processo de vida real, Lukács liga o desenvolvimento histórico da Alemanha, e em 

particular da forma de objetificação do capitalismo alemão, às formações ideais que 

emergem e são efetivas em tal terreno – terreno esse em que Hannah Arendt tem sua 

formação filosófica, é bom lembrar. Vendo a história como um processo unitário 
25

, o 

autor húngaro liga o desenvolvimento do país ao capitalismo visto em âmbito global, 

enxergando em um mesmo processo os rumos da ideologia, da política e da economia 

do referido país. Assim, com uma burguesia fraca e dependente, a Alemanha sequer tem 

um poder centralizado, imperando o localismo da aristocracia agrária junker. Até 

mesmo o problema da unidade nacional se impõe ainda no século XIX, em que, já tendo 

inclusive passado pela revolução industrial, países como Inglaterra e França dão a 
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 “El destino, el tragedia el pueblo alemán, hablando en términos generales, consiste en Haber llegado 

demasiado tarde en el proceso de desarrollo de la moderna burguesía.” 
23

 Sobre a miséria alemã, Cf. COTRIM, 2010. 
24

 “em lo tocanta a la historia actual – contemporânea – mde Alemania, el factor decisivo reside, 

efectivamente, em el retraso del desarrollo del capitalismo, con todas suasconsecuencias sociales, 

políticas e ideológicas.” 
25

 O posicionamento de Hannah Arendt acerca da história é distinto e será visto no capítulo II do presente 

escrito. 
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tônica do capitalismo mundial, que se expande custe o que custar. 
26

 O desenvolvimento 

do capitalismo em solo alemão, como já dito, deveria ser distinto: “o problema da 

unidade nacional passava a ser o problema central da revolução burguesa na 

Alemanha”. (LUKÁCS, 1959, p. 36) 
27

 Trata-se, pois, de necessidade de uma revolução 

burguesa, a qual se daria sem uma burguesia forte e em que as tarefas da revolução 

estariam muito aquém daquelas da Revolução Francesa, se dependessem essencialmente 

da classe burguesa. 
28

 Enquanto “os grandes povos europeus se constituíram como 

nações no começo da era moderna” (LUKÁCS, 1959, p. 29) 
29

, a situação da Alemanha 

era outra. Nas vésperas das revoluções européias de 1848, o localismo junker imperava, 

a burguesia era fraca. De modo que as tarefas de uma revolução democrático-buguesa se 

impunham ao desenvolvimento do capitalismo alemão quando sequer haveria uma 

burguesia com condições de se colocar como hegemônica – neste contexto, diante da 

opção entre a aliança com o operariado potencialmente socialista e os junkers 

reacionários, escolheram-se os últimos. A questão nacional, assim se explicita em 

termos essencialmente reacionários; segundo Lukács, por exemplo, “na terminologia da 

burguesia alemã, o ano revolucionário de 1848 é batizado, a partir de agora, como o 

„ano louco‟” (LUKÁCS, 1959, p. 47). 
30

 A solução para a unificação nacional alemã, 

deste modo, se dá somente em 1871 e de maneira muito diversa de uma revolução 

democrático-burguesa: “a unidade nacional alemã não se instaurou pela via 

revolucionária, mas „por cima‟, „por sangue e pelo ferro‟, segunda a lenda histórica, 

graças à missão do Hohenzolern e ao gênio de Bismarck.” (LUKÁCS, 1959, p. 47) 
31

 

A via pela qual o capitalismo é objetivado na Alemanha dissocia o 

desenvolvimento econômico do desenvolvimento da democracia burguesa. Instaura-se, 

deste modo, uma solução conservadora para a unificação nacional, a qual é capitaneada 
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 “O sistema do capital é, na realidade, o primeiro na história que se constituiu como totalizador 

irrecusável e irresistível, não importa quão repressiva tenha de ser a imposição de sua função totalizadora 

em qualquer momento e em qualquer lugar que encontre resistência.” (MÉSZÁROS, 2002, p. 97) 

27
 “el problema de la unidad nacional pasaba a ser el problema central de la revolución burguesa, em 

Alemania.” 
28

 É neste contexto, pensadores como Marx e Engels enfatizam o papel que deveriam ter os trabalhadores 

para que houvesse uma revolução efetivamente democrática em solo alemão. 
29

 “Los grandes pueblos europeos se mconstituyeron como naciones a comiezos de la época moderna.” 
30

 “Em la terminologia burguesa alemana, el año revolucionário de 1848 es bautizado, a partir de ahora, 

como el “año loco”. 
31

 “La unidad de La nación alemana no se instauró por la via revolucionaria, sino “desde arriba”, por lo 

sangue e por lo hierro”, según la leyenda histórica, gracias a la “misión”de los Hohenzolern y AL “gênio” 

de Bismark”. 
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pelos junkers e pela agrária Prússia, que levam a burguesia a reboque, mas que – e isso 

é importante – excluem os trabalhadores dos rumos políticos da nação à base de sangue 

e ferro. Os rumos do capitalismo alemão, liderados pelo militarismo prussiano, 

auxiliando a repressão da comuna de Paris, inserem-se no capitalismo mundial de modo 

agressivo. Seu caráter distinto se expressa na medida em que, diante da rivalidade com a 

França, ajuda a mesma a reprimir violentamente aquela que seria a primeira tentativa de 

revolução socialista, a Comuna de Paris. A Alemanha, pois, coloca-se no capitalismo 

global de maneira duplamente agressiva: primeiramente, já em meio ao imperialismo, 

de modo que o aparato militar alemão terá grande desenvolvimento e, em segundo 

lugar, dando uma tônica abertamente violenta à luta de classes da época: para o “bem da 

nação”, seria mais que necessária a repressão violenta ao movimento operário. E nesta 

tônica, com repressão brutal ao operariado, já influenciado na Alemanha por pensadores 

socialistas como Marx e Engels, mas também por homens como Lassale, que o país 

ruma ao século XX. Nas palavras de Lukács,  

 

A Alemanha se erige em um estado que marcha na cabeça do imperialismo na Europa, 

e, ao mesmo tempo, no estado imperialista mais agressivo, que pressiona de modo mais 

violento pela nova repartição do mundo. (LUKÁCS, 1959, p. 54) 
32

  

 

Nessas condições que a Alemanha entra na Primeira Guerra Mundial a qual, 

porém, não deixa de gerar forte empolgação no país. Com forte cunho de chauvinismo e 

com o crescimento do movimento operário na Alemanha, o qual também, sob a 

liderança de homens como Bernstein, e contra lideranças como Rosa Luxemburgo, 

sucumbe ao nacionalismo, o país, sob forte furor, participa do primeiro conflito da 

história da humanidade que envolve tanto a Europa quanto a América. Em um país em 

que a via de objetivação do capitalismo é claramente conservadora, tratando de manter a 

irracionalidade de relações sociais passadas juntamente com o surgimento de novas 

relações, ganha força um sentimento segundo o qual as relações sociais novas, em 

oposição às antigas, são desagregadoras, retirando o homem de seu solo “originário”. 

Deste modo, apareceria a “atomização” emergente no capitalismo em oposição ao 

caráter orgânico das relações passadas – de um lado apareceria a oposição, inclusive 
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 “Alemanha se erige en el Estado que marcha a la cabeza del imperialismo en Europa y, al mismo 

tiempo, en el Estado imperialista más agressivo, que pressiona de un modo más violento por el nuevo 

reparto del mundo.” 
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classista, doutro a unidade, ao final, harmoniosa, de um “povo” ligado por laços mais ou 

menos orgânicos. Trata-se da oposição, cara ao ideário alemão da época, entre 

sociedade, a “Gesellschaft”, e comunidade, a “Gemeinschaft”. 
33

 E essa celebração da 

comunidade, da totalidade orgânica, é essencial à compreensão do impacto da Primeira 

Guerra Mundial na intelectualidade alemã. Domenico Losurdo destaca, por exemplo, 

que a guerra aparece como “a extraordinária experiência que envolve toda a nação 

alemã, moldando-a em um tipo de corpo místico e coletivo. [...] O que é celebrado é a 

unidade formada pelo estourar da guerra”. (LOSURDO, 2001, p. 13) 
34

 Deste modo, se 

vê que, segundo Lukács, a compreensão da peculiaridade, da particularidade da 

objetivação do capitalismo da Alemanha é essencial para se tratar dos próprios rumos da 

política e da ideologia nesse país. Ao entrar na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha 

tem parte de sua intelectualidade, aquela que o autor húngaro apontará como 

irracionalista, celebrando a guerra na medida em que, em oposição ao atomismo da 

sociedade moderna capitalista, haveria uma “comunidade”, a qual seria vista de distintas 

maneiras nas diversas filosofias criticadas pelo autor húngaro em A Destruição da 

Razão. 

Essa, em termos gerias, pode-se dizer ser a base da miséria alemã, a qual se 

desenvolverá  de maneira complexa e explosiva na época em que Hannah Arendt vive 

na Alemanha. 

O período que a pesadora passa no país vai de 1906 até 1933-34, sendo que sua 

formação intelectual se dá primeiramente em meio a seus pais, apoiadores do Partido 

Social-democrata, e depois, e principalmente, nas instituições universitárias alemãs do 

entre guerras, da República de Weimar. Aquilo que diz respeito aos professores de 

Arendt, principalmente Heidegger e Jaspers, de maneira rápida (e, claro, insuficiente) 

será visto logo a seguir, sendo a relação de Heidegger com Arendt tangenciada no 

desenrolar dos capítulos do presente escrito. Aqui, deve-se ressaltar brevemente que a 

República de Weimar se instaura, com participação ativa da social-democracia alemã 

justamente reprimindo a Revolução Alemã de 1918-19, essa última a qual Hannah 

Arendt terá grande apreço durante toda a sua vida. Isso é de grande importância, porém, 

expressa algo mais basilar à peculiaridade, à particularidade alemã: os rumos do país, 
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 Embora de modo distinto, em certos aspectos, deve-se dizer, oposto, Michael Löwy trata da temática. 

Cf. LÖWY, 1998. 
34

 “it is an extraordinary experience that involves the entire German nation, molding it into a sort of 

mystical collective body. […] What is celebrated is the unity forged at the outbreak of the war”. 
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primeiramente, instauram-se em meio ao imperialismo de modo que a via prussiana ao 

capitalismo, como foi chamada por Lenin e depois por Lukács, expressa primeiramente 

uma solução conservadora e agressiva aos dilemas da revolução burguesa. Em segundo 

lugar, porém, a consolidação de uma república democrática na Alemanha se dá, desde o 

começo, com a repressão, a repressão aos trabalhadores os quais se organizaram 

também em prol de uma revolução socialista. Veja-se: a República de Weimar aparece 

indissociável da própria Revolução Russa e em continuidade com a miséria alemã - 

diante da experiência russa, eclodem revoluções malogradas na Europa, dentre elas a 

Revolução Alemã de 1918-19: a república democrática, pois, aparece com a repressão a 

uma revolução socialista, em oposição à Revolução Russa, porém, também sob a batuta 

dos líderes do movimento operário alemão. Novamente a situação é esdrúxula, pois. A 

república democrática aparece também capitaneada por aqueles que diziam até pouco 

tempo atrás serem revolucionários. A representação parlamentar também não tem força 

na medida em que sequer os representantes do “povo” acreditavam que seria possível 

uma representação efetiva do mesmo - grande parte dos líderes parlamentares se diz 

contrária à democracia burguesa, por exemplo. Embora se modifique a “forma de 

governo” – expressão muito cara a Hannah Arendt, diga-se de passagem -, a situação, 

diante de soluções conservadoras tanto para a questão nacional como para a questão 

relativa ao movimento operário, não muda substancialmente no país:  

 

Na República de Weimar, se afirma em amplos setores da burguesia e da pequena 

burguesia o velho preconceito de que a democracia, na Alemanha, é “uma mercadoria 

ocidental de importação”, um nocivo corpo estranho, que a nação deve eliminar, se quer 

sentir-se sã. (LUKÁCS, 1959, p. 61) 
35

 

 

Note-se que aquilo no que se amparam, segundo Lukács, a burguesia e a 

pequena burguesia ainda é a miséria alemã, a peculiaridade, o atraso do país o qual 

apareceria apartado do “ocidente”. E mais, a unidade orgânica do povo estaria sendo 

perturbada. Ou seja, não há mudança substancial na consciência da burguesia e da 

pequena burguesia com o advento da República de Weimar – continuam ambas 

essencialmente, seguindo o raciocínio de Lukács, reacionárias, temendo mudanças 
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 “Bajo la republica de Weimar, se afianza em amplios sectores de la burguesia e de la pequeña 

burguesia el viejo prejuicio de que la democracia es, em Alemania, “uma mercancia occidental de 

importación”, um cuerpo extraño, que la nación debe  eliminar, si quieres sentirse sana.” 
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substanciais na própria tessitura da sociedade civil-burguesa. 
36

 Já no que diz respeito ao 

proletariado, esse se encontra também em uma situação em que fora reprimido por seus 

próprios correligionários. Neste contexto, diz o autor húngaro: 

 

a ala reformista [da social-democracia] apoiou incondicionalmente, de fato, a coalizão 

democrática de todas as forças burguesas, dirigidas contra o proletariado, e não só as 

apoiou, foi, na realidade, seu centro e fonte de energias. (LUKÁCS, 1959, p. 60) 
37

 

 

Assim, a república somente poderia se estabelecer nos moldes da miséria alemã 

em que, ao contrário do dito de Hegel, o irracional é efetivo. Veja-se a situação da 

República de Weimar segundo Lukács: 

 

Daqui que a República de Weimar fosse, no essencial, uma república sem republicanos, 

uma democracia sem democratas, [...]. Os partidos burgueses de esquerda aliados aos 

reformistas não trabalhavam para a implementação de democracia revolucionária, mas 

eram, substancialmente - sob as consignas da república e da democracia -, “partidos da 

ordem”, o que significava, praticamente, que aspiravam o menos possível a modificar  a 

estrutura social da Alemanha Guilhermina (mantimento da oficialidade recrutada entre 

os jünkers, da velha burocracia, da maioria dos pequenos estados, oposição a reforma 

agrária, etc.). (LUKÁCS, 1959, p. 60) 
38

 

 

A República de Weimar, segundo Lukács, aparece como uma irracionalidade 

patente. Nela se desenvolvem fenômenos típicos de uma crise, a qual, segundo as 

palavras de Gramsci, “consiste justamente no fato de que o velho morre e o novo não 

pode nascer: nesse interregno, verifica-se os fenômenos patológicos mais variados.” 

(GRAMSCI, 2002, p. 184) A solução para os problemas que se colocavam em solo 
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 O termo utilizado aqui, “sociedade civil-burguesa” vem com o uso marxiano da expressão Aqui, 

utiliza-se uma tradução não muito comum para o termo bürgerliche Gesellschaft, usualmente traduzida 

por sociedade burguesa ou por sociedade civil, dependendo da ênfase que se pretende dar à questão 

tratada. A escolha do termo aqui usado se dá ao caráter dúplice do termo, o qual contém em si tanto uma 

alusão ao “burguês” quanto ao “cidadão”, em alemão, a mesma palavra, “burguer”. No uso que Marx faz 

do termo também há dimensão histórica, a qual se apresenta na medida em que se fala da “época da 

sociedade civil-burguesa”, por exemplo, em “antecipação da sociedade civil-burguesa”. Aqui, ao se 

utilizar o termo, têm-se em conta todas essas dimensões. 
37

 “ala reformista apoyó incondicionalmente, de hecho, la coalición democrática detodas las fuerzas 

burgiesas, dirigidas contra el proletariado, y no solo la apoyó, sino que fue, em realidad, su centro y su 

funte de energias.” 
38

 De aqui que la República de Weimar fuese, em lo essencial, uma república sin republicanos, uma 

democracia sin democratas {...}. Los partidos burgueses de izquierda aliados a los reformistas no 

trabajavan por la implantación de uma democracia revolucionaria, sino qui eran, bajo las consignas de la 

república y la democracia – “partidos de orden”, lo que significaba, praticamente, que aspiraban  a 

modificarlo menos possible la estructura social de la Alemania Guilhermina (mantenimiento de la 

oficialidad reclutada entre los junkers, de la vieja burocracia, de la mayoria de loes pequeñps Estados, 

oposición a la reforma agrária, etc.) 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1152&bih=615&&sa=X&ei=n5AHTa_yNIL7lwfQvNXaDQ&ved=0CCwQBSgA&q=burgerliche+gesellschaft&spell=1
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alemão continuavam conservadoras, excluindo os trabalhadores da direção da nação e 

colocando a democracia em um patamar em que seria passível de críticas por parte dos 

mais amplos setores da sociedade civil-burguesa. Ao não se modificar 

fundamentalmente a estrutura da sociedade civil-burguesa alemã, as contradições dessa 

não são superadas, suprimidas – somente são levadas a um nível ainda mais explosivo 

em que, após algum tempo, podem aparecer fenômenos dotados de irracionalidade sem 

igual, como o fascismo e o nazismo, nas palavras de Gramsci, fenômenos patológicos 

mais variados. Há, pois, uma república sem republicanos, uma democracia sem 

democratas de modo que o desenvolvimento capitalista amparado pela democracia 

moderna, como apareceu na França ou na Inglaterra, parece à burguesia e à pequena 

burguesia alemã como uma mercadoria de importação. Ou seja, a ordem de Weimar se 

afirma de maneira que o desenvolvimento efetivamente democrático do capitalismo do 

país é visto como uma impossibilidade – o velho permanece, é mantido em meio à 

própria forma republicana. 
39

 A questão aparece como explosiva, assim: sem a 

possibilidade de um desenvolvimento econômico que seja acompanhado da 

implementação plena da democracia burguesa, as alternativas que se apresentam 

àqueles inseridos na situação extrapolam a “normalidade” e a legalidade capitalistas. 

Basicamente duas alternativas se colocavam: a superação, a supressão 
40

 da 

própria democracia burguesa por meio de algo efetivamente novo, o socialismo, ou o 

apego às peculiaridades da “comunidade” amparada pelo atraso e pela miséria da 

Alemanha. 
41

 

 

Como a relação contraditória que assim se criava entre a economia e a política não 

impedia o desenvolvimento do capitalismo na Alemanha – [...] – era inevitável que 

surgisse uma ideologia baseada na defesa intelectual desta contradição entre a estrutura 

econômica e a estrutura política da Alemanha como uma etapa de desenvolvimento 
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 Isso se dá na medida, inclusive, em que a própria população vem a se desiludir com a democracia nesse 

contexto. Veja-se a colocação de Lukács: “Entre as duas guerras mundiais, desenvolveu-se um processo 

paradoxal: quase todo o mundo civilizado era governado por democracias, mas a democracia encontrava-

se sem defensores. A República de Weimar foi uma república sem democratas e, como seu aparato de 

poder operava em favor de uma pequena minoria anônima, provocou entre as massas uma generalizada 

decepção em face da democracia.” (LUKÁCS, 2007, p. 34) 

40
 No texto aqui apresentado, a noção de superação, bem como de supressão correspondem ao Aufhebung 

marxiano. Dependendo da ênfase que se pretenda dar na expressão, aquela da conservação das pré-

condições já historicamente dadas para que se ultrapasse o momento presente ou aquela da negação 

daquilo que há de caduco neste mesmo momento, utiliza-se uma ou outra tradução. 
41

 Aqui não se pode analisar a fundo a questão. Para uma análise mais aprofundada que a aqui 

apresentada, Cf. LOUREIRO, 2005. 
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mais alta, como uma possibilidade de desenvolvimento superior ao do ocidente 

democrático. (LUKÁCS, 1959, p. 50) 
42

 

 

Justamente essa defesa do atraso, essa capacidade de se ver a miséria como algo 

mais valoroso é chamado por Lukács de irracionalismo. Este último ampara-se na 

crença segundo a qual justamente os problemas mais pungentes trazidos no complexo 

desenvolvimento das relações capitalistas poderiam trazer a solução para essa mesma 

ordem, a qual não deveria ser revolucionada, devendo-se pagar alto tributo ao 

historicamente velho – deve-ser dizer aqui que esse tema será central em nossa análise 

da teoria arendtiana. Mas continuemos. Haveria, assim, na própria miséria alemã, as 

soluções para a sociedade capitalista moderna, a qual, sob a insígnia de “ocidente”, por 

vezes, seria descartada como um todo em prol da peculiaridade, da particularidade do 

desenvolvimento alemão, o qual, por sua vez, pretensamente poderia se basear em uma 

“comunidade”. 

O contexto em que o irracionalismo alemão toma sua forma é aquele da miséria 

alemã, sendo a República de Weimar a época em que as tonalidades desse 

irracionalismo aparecem mais fortes, propiciando, segundo Lukács, um ambiente em 

que o próprio nazismo pôde ter espaço. A tese de Lukács não pode ser discutida aqui 

com profundidade e merece estudos mais detidos. 
43

 No entanto, ela parece propícia 

para se situar o ambiente em que Hannah Arendt tem sua formação. Os rumos do 

pensamento da autora escapam daquele da filosofia reacionária estudada pelo autor 

húngaro em A Destruição da Razão. O próprio fato de a pensadora ser forçada a fugir 

de seu país, o fato de ela ter sido mantida em campos de concentração, assim impõe. No 

entanto, isso não implica que o pensamento que emerge como uma posição concreta 

favorável às vicissitudes da miséria alemã não tenha tido influências na pensadora.  

Essa questão será sempre tangenciada no desenvolvimento dos capítulos do 

presente escrito e será vista na conclusão. 
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 “Como la relación contraditoria que asi se criaba entre la economia y la politica no impedía el 

desarrollo del capitalismo em Alemania –[...] – era inevitable que surgiese uma ideologia basada en la 

defesa intelectual de esta contradición entre la estructura econômica y la estructura politica de Alemana 

como una etapa de desarrollo más alta, como uma possibilidad de desarrollo superior a de lo ocidente 

democrático.” 
43

 Normalmente o livro do autor é rechaçado pelos estudiosos de sua obra. No entanto, ao que tudo indica, 

seu livro continua atual e mantém o rigor, quando lido com o cuidado devido. 



40 
 

E deve-se sempre lembrar que os grandes mestres de Hannah Arendt foram 

justamente Jaspers e Heidegger, os quais são vistos por Lukács como pensadores que, 

embora não podendo haver, por exemplo, “uma identificação pura e simples de 

Heidegger com o fascismo” (LUKÁCS, 1949, p. 32), podem ser vistos como “filósofos 

precoces do irracionalismo fascista.” (LUKÁCS, 1970, p. 111) A questão levantada por 

Lukács, e seu acerto ou desacerto, não podem ser tratados aqui. No entanto, vale 

mencionar algumas características da ideologia irracionalista a qual, para Lukács, é 

reacionária em sua essência. Assim, será possível se averiguar no delineamento do 

presente escrito se a posição de Arendt contém elementos irracionalistas, vendo-se 

como a pensadora se posiciona, mesmo não sendo alguém amparada pela filosofia 

reacionária que marca a emergência do nazismo no entre guerras, diante de uma 

realidade que não deixa de ser fruto de tal período, o período posterior à II Guerra 

Mundial. A posição de Arendt também será vista na medida em que há uma mudança 

no capitalismo do após a II Guerra Mundial, a qual será vista de modo geral, e rápido, 

mais abaixo, quando se tratar da situação do capitalismo na época em que a pensadora 

escreve seus principais textos, os quais serão estudados aqui. Veja-se: buscar-se-á as 

conexões presentes no próprio pensamento da autora, porém, isso somente pode ser 

feito quando se trata do ambiente em que tais conexões ganham forma, devendo-se 

tratar tanto do irracionalismo que marca Weimar quanto da ideologia que emerge após a 

II Guerra Mundial. 

Vejam-se, por ora, as características essenciais do irracionalismo, o qual, como 

já ressaltado, tem bases no próprio movimento do real, ou melhor, na oposição às 

tendências objetivas do movimento real, configurando-se, neste sentido, como uma 

tendência essencialmente reacionária.  

Esse é o pensamento que permeia o ambiente em que Hannah Arendt tem sua 

formação intelectual ao lado de Heidegger e Jaspers. 

Antes de tudo, há de se mencionar que o irracionalismo, como tratado por 

Lukács, é determinado muito mais pelo que se opõem do que pelo que propõe 

efetivamente. Ele “não mostra uma unidade ideal” (LUKÁCS, 1959, p. 8) 
44

 como um 

movimento unitário de idéias. 
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 “no muestra uma unidad ideal” 
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Primeiramente, deve-se dizer que o irracionalismo emerge, na Alemanha, diante 

das possibilidades que se encontram na própria realidade. Trata-se, a saber, da ruptura 

radical com a democracia burguesa e o capitalismo ou do apoio mais ou menos 

consciente da miséria alemã, este último o qual fica mais explícito depois de 1871 e se 

“manifesta em constante luta com o materialismo e o método dialético”. (LUKÁCS, 

1959, p. 6) 
45

 O que apareceria de maneira clara em Schelling e em Kierkgaard, 

primeiramente, mas depois em Nietzsche com mais clareza. Todos eles se colocam tanto 

contra a “vulgaridade” do materialismo quanto contra a dialética hegeliana. A questão, 

porém, ganha maiores contornos justamente na República de Weimar: após a comuna 

de Paris, principalmente, aparece outra forma de oposição ao materialismo e à dialética, 

a oposição ao materialismo dialético 
46

, oposição essa a qual é acompanhada da 

oposição ao socialismo. E esse último aparece com força na Europa principalmente 

depois do impacto da Revolução Russa, o qual é indissociável da malograda Revolução 

Alemã, reprimida para a implementação real da República de Weimar. E neste contexto 

inserem-se os mestres de Arendt, Heidegger e Jaspers, ambos contrários ao marxismo 

desde o início de suas carreiras universitárias (e a relação específica de Heidegger e de 

Jaspers com o marxismo não pode ser tratada aqui). 
47

 Ou seja, depois da Comuna de 

Paris, o irracionalismo está não só contra materialismo e dialética, mas contra o 

socialismo, o qual deve ser rechaçado. Isso ganha contornos claros na época de Weimar, 

época em que Arendt tem sua formação.  

E aí emergem questões importantes. Opondo-se à dialética e ao materialismo, a 

concepção irracionalista não vê as categorias como constitutivas da própria realidade – 

pode-se mesmo dizer que, por vezes, a realidade exterior é vista como um “falso 

problema” – trata-se assim, de uma concepção essencialmente agnóstica. Retira-se de 

campo a relação da própria filosofia com a realidade concreta (ao contrário do que se 
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 “em lucha constante com el materialismo y el método dialético” 
46

 Usa-se aqui a expressão em seu uso lukacsiano. Marx nunca falou de materialismo dialético, que reste 

claro desde já. No entanto, a expressão foi consagrada em seu uso stalisnista o qual colocava esse como o 

portador das “leis da dialética” as quais, “aplicadas” à história, dariam ensejo ao “materialismo dialético” 

– Lukács usa da expressão para designar um grau de abstração mais elevado no pensamento, no entanto, 

nisso, ele sempre tem em conta que as categorias são “formas de ser, determinações de existência” de 

modo que o “materialismo dialético “ de Lukács apresenta-se na medida em que “não pode existir uma 

coisa que não tenha qualidades categoriais. Existir, por isso, significa que algo existe numa objetividade 

de forma determinada. [...] a história é a história do transformar-se das categorias. As categorias são, por 

isso, partes integrantes da realidade objetiva. Não pode existir nada que não seja, de alguma forma, uma 

categoria.” (LUKÁCS, 1986, p. 85) 
47

 Somente para que se indique aonde a questão foi de alguma maneira tratada em relação a Heidegger, 

deve-se indicar LUKÁCS, 1959; GOLDMANN, 1973; TERTULIAN, 1996, 2007, 2008, 2009; e, de 

modo mais modesto SARTORI, 2010 b. 
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propõe no presente escrito, como já dito). Há mesmo a “repulsa da realidade objetiva e a 

negação de sua cogniscibilidade racional”. (LUKÁCS, 1959, p. 20) 
48

 A negação do 

materialismo e da dialética leva o irracionalismo não só ao ver a realidade objetiva 

como incognoscível – ela é colocada de lado, tratando-se de um “falso problema” 

filosófico o qual se basearia na “velha e falsa contraposição entre materialismo e 

idealismo” que deveria ser deixada de lado “descobrindo no campo filosófico uma 

„terceira via‟.” (LUKÁCS, 1959, p. 18) 
49

 Note-se que ao pensamento filosófico é 

atribuída autonomia pela concepção irracionalista, autonomia essa, segundo Marx, 

Engels e Lukács, impossível. Ao mesmo tempo, neste mesmo processo, as pretensões 

racionais da filosofia são deixadas de lado. 
50

 Há uma afirmação da incogniscibilidade 

da realidade objetiva a qual opera na medida em que há uma forte “depreciação do 

entendimento e da razão” em favor da “intuição”, de uma “teoria aristocrática do 

conhecimento”. (LUKÁCS, 1959, p. 9) Sem se poder apreender racionalmente a 

realidade, a própria razão e o entendimento são deixados de lado, sendo o conhecimento 

somente possível em meio a condições privilegiadas, as quais não podem ser tratadas 

agora, e configuram-se, segundo Lukács, numa teoria aristocrática do conhecimento, 

possível somente por meio de “angústia”, por exemplo.  

E neste ponto, deve-se notar que, se não é, para as concepções irracionalistas, 

possível apreender racionalmente a própria realidade objetiva, muito menos seria 

apreender o processo pelo qual essa se explicita, a saber, a própria história. Isso será 

essencial no desenrolar do presente escrito. 

Há uma oposição forte à noção de história enquanto um processo objetivo, o que 

aparece, por exemplo, na antinomia entre tempo objetivo e subjetivo, questão que não 

pode ser tratada aqui a fundo. A própria “realidade objetiva” é considerada como um 

“falso problema” filosófico. Mas a questão ganha contornos importantes quando se vê 
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 “repulsa a la realidad objetiva y la negación de su cobgnicibilidad racional” 
49

 “lavieja y falsa contraposición de materialismo e idealismo, descubriendo em el campo filosófico una 

“tercera via””. 
50

 Sobre a questão da racionalidade, deve-se ver o apontamento de Lukács acerca da dialética, seguida por 

Marx, de modo crítico, na esteira de Hegel: “em face do caráter contraditório inerente ao ser histórico-

social, a filosofia dispõe de três alternativas. A primeira delas é reduzir e empobrecer a razão, para que o 

reino da burguesia possa continuar aparecendo como reino da razão; a segunda é considerar a realidade 

irracional.{...]. Com Hegel se apresenta uma terceira alternativa, um tertium datur: se, em presença das 

contradições, a primeira alternativa busca escapar a elas, volatizando-as, e a segunda se refugia na 

negação da razão, Hegel coloca resolutivamente as contradições no centro da filosofia”. (LUKÁCS, 2007, 

p. 42) 
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que, no irracionalismo, há aversão ao processo histórico voltado ao desenvolvimento e à 

implementação de potencialidades humanas: “a aversão à objetividade e à racionalidade 

se revela [...] como uma tomada de posição decididamente contra o progresso social”. 

(LUKÁCS, 1959, p. 21) 
51

 Assim, juntamente com a possibilidade de se apreender a 

realidade objetiva, vai-se a possibilidade de se compreender o movimento histórico e a 

noção de progresso é vista como essencialmente enganadora. 
52

 Ou seja, mesmo estando 

em meio ao processo histórico, o pensamento irracionalista se vê como autônomo em 

relação à realidade objetiva. Nisso, e diante da impossibilidade se conceber processos 

históricos objetivos, o próprio movimento do real é relegado, sendo, para tal concepção, 

ainda mais esdrúxulo tratar de um movimento que tenha tendências e que possa ser 

visto como algo direcionado ao regresso ou ao progresso. Neste contexto, um 

pensamento que vá buscar a apreensão do movimento do real, como aquele da 

economia, é visto como algo impensável também, de modo que a posição do 

irracionalismo diante do estudo das relações econômicas objetivas, em geral, é de 

rechaço. A economia apareceria como uma esfera que não seria adequada ao 

pensamento filosófico. 

Nisso, segundo Lukács, alguns, como o italiano Croce, chegam mesmo a ver a 

economia como aquele âmbito em que a razão é válida. A razão aparece, no entanto, em 

âmbitos essencialmente limitados, campos esses marcados pelo formalismo e pela 

reificação – e a economia é vista por tais autores que Lukács critica nesse meio. A 

razão, assim, é envolta em uma veste fetichista que deve ser evitada por todo o 

pensamento digno. No irracionalismo, assim, busca-se um pensamento em que “a razão 

se vê expulsa, assim, de todos os domínios da atividade social do homem”. (LUKÁCS, 

1959, p. 17) 
53

 Vendo-se a razão como algo reificado, a atividade humana não poderia 

ser englobada nela sequer ser autêntica. Desta maneira, se Lukács diz que “sem 

descobrir os fundamentos reais da situação histórico-social, não há análise científica 

possível” (LUKÁCS, 1959, p. 15), é possível dizer isso diante de tais posições, tendo 

em conta a sua defesa da incogniscibilidade da própria realidade objetiva e suas 

conseqüências, vistas acima, contrárias a uma análise científica. E mais: sendo 

impossível a cognição racional das relações reais, os processos históricos também 
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 “La aversión a la objetividad y  a la racionalidad se revela [...] como uma tomada de posición decidida 

contra el progresso social” 
52

 Aqui não se defende uma concepção ingênua de progresso, que isso fique claro. A questão ficará mais 

clara no início do primeiro capítulo. 
53

 “La razón se ve expulsada, así, de todos de todos los dominios de la actividad social del hombre.” 
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seriam igualmente incognoscíveis. A própria busca dos fundamentos reais da situação 

histórico-social é rechaçada. Os processos não podem ser apreendidos racionalmente e a 

gênese desses muito menos. Deste modo, a economia aparece como algo essencialmente 

reificado e ligado inelutavelmente aos fins que se colocam na reprodução do capital. 

Assim, é rechaçada e assim é retirada do centro do pensamento filosófico. 

Deste modo, o pensamento irracionalista que aparece ai é oposto não só a 

cogniscibilidade do real. Opõe-se a quaisquer análises científicas dos processos 

históricos objetivos e da economia. 
54

 

Viu-se, pois, que o irracionalismo aparece, de modo geral, como uma posição 

sem uma unidade. No entanto, aqui se traçaram alguns traços gerais do fenômeno. 

Trata-se, principalmente de uma posição contrária ao materialismo, à dialética, ao 

socialismo. Opõe-se tal concepção também à apreensão racional da realidade, de modo 

que parte-se da incognoscibilidade da realidade objetiva. Com isso, há uma 

impossibilidade de se compreender o processo histórico objetivo o qual não poderia de 

modo algum ser visto como racional. Diante da irracionalidade efetiva do 

desenvolvimento do capitalismo na Alemanha tal concepção ganha espaço, de modo 

que se apresenta, segundo Lukács, como adequada a parcelas da burguesia e da pequena 

burguesia alemãs. E, novamente há de se destacar, esse é o contexto em que Hannah 

Arendt tem sua formação filosófica universitária com pensadores como Heidegger e 

Jaspers. 

Os elementos delineados acima, pois, serão importantes para que se trate do 

tema do presente escrito. Porém, há de se ressaltar que tal contexto não basta para que 

se ilumine a posição da autora. Seus escritos estão inseridos também em outra realidade, 

notadamente aquela do capitalismo do posterior à II Guerra Mundial. Deste modo, se 

para compreender efetivamente Arendt é necessário averiguar o panorama no qual sua 

formação filosófica se dá, isso passa longe de ser suficiente. Primeiramente pelo já 

mencionado: há de se averiguar as abstrações razoáveis que operam efetivamente em 

seu pensamento em sua conexão interna. Relacionando a própria realidade objetiva com 

a articulação das idéias de Hannah Arendt é possível compreender a concatenação das 

últimas como uma formação ideológica, a qual, como tal, tem uma função na própria 

realidade, tratando-se de uma posição concreta. No entanto, a própria realidade tratada 
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 A diferença entre essa posição e aquela de Arendt ficará clara ao final do presente escrito. 
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até aqui nesta introdução se limita à formação primeira da pensadora a qual se dá em 

meio ao irracionalismo da Alemanha da República de Weimar.  

*** 

É necessário, pois, rapidamente também, se averiguar aspectos que dizem 

respeito ao próprio ambiente em que Hannah Arendt irá intervir, notadamente, os EUA 

do momento posterior à II Guerra Mundial. 
55

 

Antes de ir aos EUA, Arendt passa pela França em que conhece e dialoga com 

Walter Benjamin, aspecto esse que será visto de relance, em seus delineamentos gerais 

atinentes ao tema do presente escrito, quando se tratar da concepção de história da 

autora posteriormente nesse texto.  

No que se deve ver, também de modo geral e rápido, a situação dos EUA em que 

Hannah Arendt irá se posicionar. 

Tal tarefa, ao menos no que diz respeito os objetivos do presente texto, é mais 

simples. O desenvolvimento do capitalismo americano não é, como o Alemão, tardio. 

Os rumos do capitalismo americano estão ao lado dos rumos do capitalismo mundial. 

Mais ainda: o país detém hegemonia no período posterior à Segunda Guerra Mundial. 

Trata-se de uma forma de capitalismo amparada pelo imperialismo, não há dúvida. No 

entanto, o capitalismo americano, muito embora não seja tardio, tem suas 

peculiaridades, notadamente marcadas pelo fato de a escravidão ter convivido com o 

capitalismo durante tempo considerável – segundo Lukács, aí, “o regime de exploração 

mais atrasado e anacrônico (a escravidão) teve desde o início um caráter capitalista mais 

ou menos marcado.” (LUKÁCS, 1959, p. 664) 
56

 Ou seja, conjuntamente com a 

emergência do capitalismo aparece uma capacidade enorme para tolerar aquilo que 
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 O contexto da época do pós-II guerra foi tratado por Carlos Nelson Coutinho também. Porém seu livro 

Estruturalismo e Miséria da Razão aborda mais especificamente o contexto francês. O autor mencionado 

estabelece um ponto de partida que, de certo modo, é compartilhado pelo presente escrito, mas que, como 

se verá à frente, é desenvolvido aqui de modo um tanto quanto distinto daquele que Coutinho traça. 

Assim, vale ressaltar o ponto de partida do mencionado autor: “a ponte entre o irracionalismo e o 

“racionalismo” formal é constituída pelo agnosticismo. Confundindo a razão com o intelecto, a 

apropriação humana da objetividade com a manipulação técnica ou burocrática de “dados”, as correntes 

formalistas desembocam num agnosticismo mais ou menos radical. Esferas fundamentais da realidade 

objetiva – exatamente as denotadas pelas categorias fundamentais da dialética, história e humanismo – 

são declaradamente incognoscíveis, “falsos problemas”, e, conseqüentemente, lançadas no terreno da 

irrazão ou do irracionalismo. Os limites do racionalismo formal, portanto, são o ponto de partida para a 

arbitrariedade irracionalista.” (COUTINHO, 2010, p. 17) 
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 “El régimen de exploración más retardatário y anacrónico (la esclavitud) tuvo desde el primermomento 

un caracter capitalista más o menos marcado” 
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Lukács chama de “espantosos crimes e bestiais atos inumanos”. (LUKÁCS, 1959, p. 

664) 
57

 Para Lukács, no sul dos EUA, tal qual outrora na Alemanha nazista, “homens 

por si só inócuos e medíocres, por vezes, inclusive dotados de boas condições, se 

converteram, a força de pérfidas manobras, em corresponsáveis, em cúmplices” 

(LUKÁCS, 1959, p. 664) 
58

 desses atos. Isso seria característico do capitalismo 

americano, no qual conviveriam tanto as formas propriamente capitalistas e “uma 

prototípica democracia burguesa”. (LUKÁCS, 1959, p. 664) 
59

 Deste modo, no próprio 

século XX, seriam muito fortes os gangsters e as associações racistas, por exemplo – ao 

mesmo tempo em que o país apareceria como o grande exemplo de democracia 

burguesa. Isso teria sido facilitado, segundo o mesmo Lukács, devido ao fato de que nos 

EUA, teria se passado, em grande parte, “de uma acumulação em parte primitiva ao 

período do capitalismo monopolista”. (LUKÁCS, 1959, p. 664) 
60

 A “marcha para o 

oeste”, por exemplo, fora feita com base no genocídio indígena e esses mesmos 

genocidas de ontem tornaram-se os “empreendedores” de amanhã. No caso dos sulistas, 

por exemplo, relações preponderantemente industriais adentram a região do país nas 

vésperas do imperialismo. Assim, o novo não paga alto tributo ao velho, ele de certo 

modo, convive com o mesmo, aparecendo uma forma prototípica de democracia 

burguesa em conjunto com elementos “bestiais” e “inumanos” como o racismo, por 

exemplo. Isso, segundo Lukács, seria essencial para se ter em mente ao se tratar dos 

EUA – no texto aqui apresentado, quando se tratar da Revolução Americana, será vista 

a posição de Arendt diante da questão, posição essa a qual será vista em sua 

complexidade e concretude na conclusão do presente escrito. 

Isso, no entanto, não pode ser aprofundado aqui, local em que somente se busca 

uma caracterização geral da situação do país e do contexto em que Hannah Arendt 

intervém. 

Deve-se notar que a maneira como aparece o imperialismo da principal potência 

hegemônica no momento posterior à II Guerra Mundial é distinto daquela da Alemanha 
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 “Espanstoso crimes y bestiales actos inumanos”. 
58

 “Hombres pór si inocuos e medíocres y, a veces, incluso buenos de condición, se convirtieran em 

cprresponsales, em cumplices”. É interessante apontar que o tema será tratado, em outro contexto, 

também por Arendt em Eichman em Jerusalém, principalmente. Isso, infelizmente não pode ser tratado 

aqui, mas vale ressaltar que seria de grande interesse averiguar os distintos registros das teorias de Lukács 

e de Arendt sobre tal aspecto. 
59

 “Uma prototípica democracia buguesa” 
60

 “de uma acumulación en parte primitiva al período del capitalismo monopolista” 
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vista anteriormente: está fortemente marcada pelo contexto da Guerra Fria, de modo que 

os grandes embates bélicos entre países centrais encontram-se – ao menos de modo 

imediato - fora de questão. 
61

 O capitalismo americano coloca-se essencialmente 

contrário ao socialismo e à URSS, usando muito de propaganda e de publicidade para 

isso. Assim, para se tratar da peculiaridade, da particularidade, dos EUA no momento 

em que Hannah Arendt encontra-se nesse, deve-se ver, de modo geral, o próprio 

contexto mundial do pós II Guerra Mundial, período que é marcado pela hegemonia do 

país. Aqui, não se analisa esse contexto em pormenores, claro. Não se vê a fundo as 

contraditórias relações classistas que marcam os EUA e o capitalismo mundial, com o 

crescimento da intervenção nas economias periféricas da América latina, com a 

continuidade de movimentos como o Ku Klux Klan e com a força da máfia e dos 

gangsters na economia americana. Tratar dessas questões fugiria de maneira patente do 

escopo do presente estudo – embora sempre se tenha que ter em mente que se trata 

questões importantes para a análise do período posterior à II Guerra nos EUA. 

Aqui se verá de maneira muito rápida somente os delineamentos gerais do 

contexto, sendo aspectos atinentes à especificidade de cada conflito presente na situação 

vistos na medida em que  aparecem nos próprios textos de Hannah Arendt. 

 Note-se: na época, há uma mudança no que diz respeito àquele atomismo, ao 

materialismo vistos como nefastos na Alemanha do entre guerras. Se a imagem da 

sociedade capitalista moderna era traçada na medida em que os indivíduos se opunham 

uns aos outros de modo tendencialmente competitivo, há diferenças – dizem Sweezy e 

Baran nos EUA depois da Segunda Guerra Mundial: “o verdadeiro capitalista de hoje 

não é o homem de negócios, mas a empresa.” (SWEEZY e BARAN, 1966, p. 52) Com 

o crescimento da intervenção estatal, amparada pelo crescimento da força dos sindicatos 

e pela hegemonia do pensamento keynesiano na economia, a imagem da sociedade 

capitalista não é mais aquela marcada pela competição individual, embora essa ainda 

seja muito importante – parecia mesmo haver um modo de controlar o capital por meio 

da operacionalização de sua própria racionalidade. Sweezy e Baran, assim, destacam o 

crescimento das empresas de modo que elas aparecem como a “sociedade anônima 

gigante”, a qual tem forte preponderância na sociedade americana. E isso não significa 

que o atomismo da sociedade civil-burguesa tenha sido superado, suprimido, de modo 
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 O que não implica que a importância da indústria bélica no país seja pequeno, é bom frisar. Sobre o 

assunto, Cf. SWEEZY e BARAN, 1966 
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algum. Porém, aqui há uma peculiaridade importante: há certa centralização das 

decisões das empresas, as quais se amparam fortemente na intervenção estatal na 

economia, a qual, como mostraram, entre outros, os mesmos Baran e Sweezy, é 

essencial para a realização da mais-valia. Tanto a esfera, por assim dizer, privada, 

quanto a esfera pública estão diretamente ligadas à reprodução econômica da sociedade, 

pois – a atuação nos âmbitos da circulação econômica, assim, faz parecer que a 

produção capitalista em si não seria o problema: bastaria, com a atuação estatal, 

“racionalizar” a produção para que fosse possível afastar as crises. Deste modo, “a 

substituição do capitalista individual pelo capitalista da sociedade anônima constitui 

uma institucionalização da função econômica”. (SWEEZY e BARAN, 1966, p. 52) A 

determinação e a interferência econômica dos rumos da “administração pública” 

aparecem de maneira transparente, pois; e muitos chegam a acreditar, segundo Mandel, 

que, “o „planejamento‟ público ou privado ou qualquer combinação desses elementos 

[...] sejam capazes de neutralizar ou cancelar as leis do movimento a longo prazo do 

capital”. (MANDEL, 1985, p. 5) Pode-se mesmo dizer que o cálculo capitalista passa a 

ser visto diretamente no Estado e no próprio cotidiano do homem comum, estando a 

intervenção estatal amparada pela racionalidade econômica percebida pelos mais 

diversos técnicos que compõem a burocracia estatal (o caráter de tal racionalidade 

econômica será visto mais à frente). Ou seja, as ilusões acerca da autonomia do Estado 

em relação à economia se vão. No entanto, essa percepção, em si verdadeira, tem como 

conseqüência colocar o Estado a serviço da tentativa, segundo teóricos como Mészáros, 

sempre malograda desde o início, de administração do capital. Deste modo, mesmo com 

fortes questões raciais visíveis a olho nu e com forte opressão de gênero, por exemplo, o 

Estado capitalista parece ao homem comum como aquele que poderia administrar de 

maneira racional as contradições do capitalismo. Racionalidade e capital aparecem na 

mesma equação, pois. 

 Se antes a racionalidade formalista da economia capitalista havia sido vista 

como a racionalidade como tal e, assim, criticada, aqui, ela emerge como a solução 

contra o maior dos perigos, o socialismo. 

 Aquilo chamado de “esfera pública” aparece também em meio ao cálculo 

econômico capitalista, esse um cálculo essencialmente reificado. Situação que é 

agravada pelo fato de, diante da produção de excedente crescente, a publicidade e as 

campanhas de vendas serem abundantes – da “esfera pública” à publicidade. “De uma 
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característica pouco importante do sistema, elas [as campanhas de venda e a 

publicidade] passara à posição de um de seus centros nervosos decisivos.” (SWEEZY e 

BARAN, 1966, p. 120) Ou seja, aquela esfera a qual seria – do ponto de vista da 

burguesia em ascensão – marcada pelo debate político passa a ser essencial, não para 

que se vejam os rumos de uma nação, mas para que seja possível a venda de excedente 

econômico produzido. Assim, tal esfera que nunca fora autônoma pelo simples fato de a 

sociedade civil-burguesa ser indissociável do Estado, é agora, imediatamente 

relacionada à economia e à racionalidade do capital. Vê-se, pois, que a 

“institucionalização da função econômica” de que tratam Sweezy e Baran faz com que 

de modo direto – deve-se enfatizar esse caráter “direto”, pois sempre estão relacionados 

sociedade civil-burguesa e Estado – o âmbito político apareça relacionado ao 

econômico. As próprias funções outrora realizadas pelo capitalista individual passam a 

ser exercidas de maneira centralizada na “sociedade anônima gigante” e no Estado, de 

modo que a ligação existente entre ambos é visível a olho nu.  

Apela-se, neste contexto, àquela que seria também central à democracia 

burguesa: a “opinião pública”. Essa, porém, passa a ser manipulada pela publicidade e 

pelas campanhas de venda. A publicidade aparece mesmo, segundo os dois autores 

citados acima, como “o principal arquiteto do „Modo de Vida Americano‟”. (SWEEZY 

e BARAN, 1966, p. 132) E esse “Modo de Vida”, não é preciso que se insista, também 

é marcado por aquela grande ideologia do momento posterior à II Guerra Mundial: o 

anticomunismo – o pior dos problemas seria o comunismo, os demais problemas da 

sociedade americana, como o racial, por exemplo, seriam, na melhor das hipóteses, 

secundários. Ou seja, a política capitalista aparece imediatamente relacionada à esfera 

econômica, sequer sendo preciso apelar a Marx e Engels para dizer isso. Daí, porém, 

não resulta que, como concluem os dois pensadores socialistas, seja preciso a supressão 

do próprio capital – antes, busca-se administrar “racionalmente” o processo de 

circulação do mesmo, deixando a produção capitalista intocada. 

 Sobre a época, falando da França e da Itália, Fernando Claudin chega a dizer que 

“apenas os partidos comunistas podiam, em 1944-1945, travar o impulso revolucionário 

do proletariado. E, de fato, travaram-no.” (CLAUDIN, 1986, p. 339) O autor 

provavelmente exagera – isso não pode ser discutido aqui. No entanto, traz à tona o fato 

de o fim da Segunda Guerra Mundial, com a intervenção da URSS na última, ter tido 

um impacto duplo: de um lado trouxe nos países em que houve forte resistência ao 
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fascismo e ao nazismo forte tendência a uma solução socialista (Itália e França não 

tiveram revoluções efetivas, no entanto, países como a Iugoslávia, por exemplo 

tiveram); doutro lado, a própria URSS, após a conferência de Yalta de 1944, não 

incentiva ou apóia estratégias revolucionárias nos países centrais do âmbito 

“ocidental”.
62

 Neste contexto, a realidade dos países centrais do capitalismo é marcada 

ao mesmo tempo pela aliança keynesiana entre os sindicatos operários e os partidos 

social-democratas e pela intensa propaganda anticomunista. Estando vedada a 

alternativa revolucionária nos países centrais como os próprios EUA (o que se dá sob 

orientação da própria URSS), um campo em que aparece com força a aversão ao 

socialismo é o campo ideológico. E aí, está-se em plena Guerra Fria. Esse é o contexto 

em que Arendt intervém.  

A autora, pois, deve ser vista sempre se tendo em conta o panorama dos países 

centrais do capitalismo durante a Guerra Fria. 

 Lukács diz sobre a época que “os ideólogos do capitalismo monopolista só têm 

uma resposta puramente negativa para oferecer a todos os problemas do presente: por 

nada no mundo o comunismo; qualquer coisa menos isso”. (LUKÁCS, 1959, p. 647) 
63

 

Ou seja, a centralidade do anticomunismo é patente, tratando-se de uma ideologia que 

apela para a publicidade do mesmo modo que se vende um produto, a qualquer custo e 

sem escrúpulos. Trata-se, assim, de uma forma de ideologia que não só defende as 

relações de produção capitalistas de maneira velada e indireta na medida em que “não 

há nenhuma ideologia inocente”. (LUKÁCS, 1959, p. 4) 
64

 A ideologia é direcionada 

diretamente contra o socialismo e contra o “materialismo dialético” os quais são 

demonizados em tons ora mais ora menos caricatos. Ou seja, a “esfera pública”, a 

“opinião pública”, aparecem como esferas de manipulação patente. Nesse contexto, diz 

Lukács: 

 

O que se costuma chamar hoje de liberdade é o resultado da indiscutível vitória das forças 

capitalistas. [...] Na verdade, pode-se e deve-se dizer que, no curso desse desenvolvimento, 

as características fundamentais dessa democracia burguesa afirmam sua natureza, sua vida 

interior, com clareza e pureza ainda maiores do que fora possível nos períodos 

revolucionários iniciais, que ainda comportavam muitas ilusões. [...] A democracia atual – 
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 Sobre o assunto, Cf. WALLERSTEIN, 2004.  
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 “Los ideólogos del capitalismo monopolista solo tienem una repuesta puramente negativa  que ofrecer a 

todos los problemas del presente: por nada del mundo el comunismo, cualquer cosa menos eso”. 
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 “No hay ninguna ideologia inocente” 
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culminação de um desenvolvimento secular – é a democracia de um imperialismo 

manipulado, cujo domínio se apóia na manipulação. (LUKÁCS, 2008, p. 95) 

 

O que o pensador húngaro diz na década de 60 certamente pode ser visto 

também na época tratada aqui. 
65

 A própria democracia burguesa, assim, mostraria sua 

verdadeira face manipulatória, de modo que o desenvolvimento do capitalismo se 

apresentaria de tal modo que Estado e sociedade civil-burguesa ligam-se imediatamente 

por meio da manipulação. Mesmo a liberdade, valor tão caro à burguesia revolucionária 

de outrora, aparece como âmbito de manipulação adquirindo diversos sentidos os quais, 

sempre, estariam inseridos na democracia de um imperialismo manipulado, cujo 

domínio se apóia na manipulação. 
66

 A situação é tal que, ao contrário do que ocorrera 

em Weimar, acredita-se na democracia. Porém, essa é esvaziada de sentido, é âmbito de 

manipulação, de modo que a noção opera na realidade do capitalismo posterior à 

Segunda Guerra Mundial, do capitalismo manipulatório, essencialmente em oposição ao 

“totalitarismo” comunista, termo esse difundido, em grande parte, pela própria Hannah 

Arendt (mesmo que o sentido atribuído ao termo pela autora seja distinto do 

corriqueiro). A linguagem da burguesia revolucionária é retomada de certo modo, 

porém, é esvaziada de sentido, é absolutamente superficial – assim, é possível que em 

uma prototípica democracia burguesa apareçam com força fenômenos bestiais como o 

racismo. A situação em que Hannah Arendt intervém, pois, é distinta daquela do 

irracionalismo alemão do entre guerras. 

 

A demagogia social hitleriana vinha associada com um irracionalismo descarado e 

culminava nisto: as contradições do capitalismo, consideradas insolúveis – mediante o 

emprego de meios normais – empurravam em direção a um mito radicalmente 

irracionalista. A defesa atual – diretamente apologética – do capitalismo renuncia 
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 O que se disse em outro lugar acerca da relação entre Heidegger e Lukács pode ser proveitoso neste 

ponto: “O filósofo húngaro diz que a democracia burguesa comportara ilusões em sua fase inicial. Porém, 

com o desenvolvimento do capital, tais ilusões se esfacelam e resta uma retórica democrática 

aparentemente racional que encobre a irracionalidade das relações presentes. Assim, a “liberdade” e a 

“democracia”, tomadas como valores essenciais, aparecem como “evidentes” ao mesmo tempo em que 

perdem seu ethos originário, o que é inseparável da crise do capitalismo que se mantém a todo o custo e 

de maneira crescentemente irracional.” (SARTORI, 2010 b, p. 38) A questão será tratada com mais 

cuidado na conclusão desse escrito no que toca Arendt. 
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 A relação da liberdade com a reificação e a manipulação econômica também já havia sido apontada por 

Marx. Veja-se, por exemplo: “Não são os indivíduos que se tornam livres na livre competição; é, antes, o 

capital que se torna livre.” (MARX, 1993, p. 650) “It is not the individuals who are set free by free 

competition; it is , rather, capital which is set free.” Para uma análise da questão envolvendo o âmbito 

jurídico, Cf. SARTORI, 2011. 



52 
 

aparentemente ao mito do irracionalismo. Quanto à forma, ao modo de exposição e ao 

estilo nos encontramos aqui com uma linha de argumentação puramente científica. 

Porém, só na aparência. O conteúdo da construção conceitual é, na realidade, a pura 

ausência de conceitos, a construção de concatenações inexistentes e a negação das leis 

reais, o prendimento às concatenações manifestas diretamente (por assim dizer, à 

margem dos conceitos) na superfície imediata da realidade econômica. Estamos, 

portanto, ante uma nova forma de irracionalismo, envolto em uma roupagem 

aparentemente racional. (LUKÁCS, 1959, p. 628) 
67

 

 

 Antes, pois, considerando-se as contradições do capital como insolúveis 

mediante o emprego de meios normais, apelava-se às próprias vicissitudes de uma 

situação marcada pela miséria, a miséria alemã, a qual se impôs de maneira agressiva 

sendo expressa, de modo mais brutal, no movimento nazista. Tratou-se, assim, de uma 

demagogia social em que, aparentemente opondo-se às instituições e às ideologias 

burguesas cristalizadas de modo particularmente esdrúxulo em Weimar, buscaram-se 

soluções marcadas por um forte caráter irracionalista. Apelando às noções como de 

“terra”, “solo”, “raça”, as quais, opondo-se à sociedade individualista e atomizada 

“ocidental”, comporiam uma verdadeira “comunidade” a forma de irracionalismo 

precedente se configuraria. Haveria, assim, um mito radicalmente irracionalista. Não se 

contrapondo a uma razão reificada e formalista, e tendo como objetivo claro e explícito 

a oposição ao socialismo, com a defesa incondicional do capital, na nova situação, 

haveria uma defesa diretamente apologética do capitalismo, a qual, aparentemente, 

renunciaria ao “mito do irracionalismo”. Assim, no modo de exposição e no estilo a 

nova ideologia apareceria como se fosse efetivamente científica. Porém, somente aí. A 

construção conceitual oriunda daí seria oca, superficial e permaneceria presa à 

imediatidade: tratar-se-ia da mais pura ausência de conceitos. O modo como a razão se 

apresenta agora, pois, é tal que não se nega sua importância. No entanto, todo o 

conteúdo racional é deixado de lado – permanecendo no imediato, não se vai em direção 

à apreensão racional da realidade objetiva; antes, permanece-se na superfície dela em 

que, como disse Marx, são efetivas “relações reificadas entre pessoas e relações sociais 
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 “La demagogia social hitleriana iba asociada a un irracionalismo descarado y culminaba em esto: las 

contradiciones del capitalismo, consideradas como insolubles – mediante o empleo de medios normales – 

empujaban al salto a un mito radicalmente irracionalista. La defesa actual – directamente apologética – 

del capitalismo, renuncia aparentemente al mito y al irracionalismo.En quanto a la forma, al mode de 

exposición e al estilo nos encontramos aqui con uma línea de argumentación puramente conceptual y 

científica. Pero solo aparentemente. El contenido de la construción conceitual es, en realidad, la pura 

ausência de conceptos, la construción de concatenaciones inexistentes y la negación de leyes reales, el 

aferramiento a las concatenacionesaparentes reveladas directamente (es dicir, al margen de los conceptps) 

por la superfície inmediata de la realidad económica. Estamos, por tanto, ante una nueva forma del 

irracionalismo, envuelto bajo un ropaje aparentemente racional.” 
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entre coisas” (MARX, 1988, p. 71), tratando-se da aceitação, e da apologia, de uma 

forma de sociabilidade amparada por um caráter fetichista. E, permanecendo naquilo 

que se apresenta imediatamente, diante do keynesianismo e da aliança social-democrata, 

o modo de produção capitalista parece poder ser controlado negando-se as próprias 

características da produção capitalista na medida mesma em que se julga tê-la 

dominado. Assim, haveria a construção de concatenações inexistentes e a negação das 

leis reais, tratando-se, como já dito, da democracia de um imperialismo manipulado, 

cujo domínio se apóia na manipulação.  

Tomando-se imediatamente a irracionalidade do capital como aquilo que ampara 

a razão, há certamente uma tonalidade irracional na ideologia da época, de modo que as 

palavras de Lukács são contundentes: “estamos, portanto, ante uma nova forma de 

irracionalismo, envolto em uma roupagem aparentemente racional.” 

 Aquilo que aparece como evidente em meio ao capitalismo manipulatório do 

momento posterior à Segunda Guerra Mundial, pois, é fruto de uma apreensão que se 

mostra fetichista e que aparece no cotidiano capitalista da época como uma forma de 

imediatez. Diante da propaganda maciça e manipulatória, do keynesianismo, do 

crescimento da burocratização da sociedade civil-burguesa que são concomitantes com 

a existência do racismo, por exemplo, a razão aparece somente como uma “roupagem”. 

Haveria, em verdade, uma “nova forma de irracionalismo” a qual se apega justamente 

ao imediato e tem na razão um instrumento por meio do qual se manipula as relações 

reificadas do capital. A angústia e o desespero que apareceram no irracionalismo 

alemão da República de Weimar dão lugar ao apego à imediacidade do capitalismo 

manipulatório, imediacidade a qual aparece como evidente na mesma medida em que, 

para que se utilizem novamente as posições de Lukács: 

 

Só uma divisão do trabalho que está muito desenvolvida e faz de cada ramo da 

produção e de seus momentos parciais outras tantas especialidades tachadamente 

delimitadas impõe ao homem médio ativo na vida cotidiana essa imediatez. (LUKÁCS, 

1966, p. 45) 
68
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 “Solo una división del trabajo que está ya muy desarrolada y hace de cada rama de la producción y de 

sus momentos parciales otras tantas especialidades tajadamente delimitadas impone al hombre médio 

activo em la vida cotidiana esa imediatez.” 
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O próprio apego ao imediato é fruto do desenvolvimento histórico do 

capitalismo. A própria maneira como a imediatez se impõe no cotidiano capitalista tem 

como suposto a fetichização das especialidades tachadamente delimitadas às quais dão 

a tonalidade àquele discurso que, no período, é uma nova forma de irracionalismo, 

envolto em uma roupagem aparentemente racional. 
69

 No que, por fim, deve-se apontar 

que nesse contexto, contexto em que Hannah Arendt se posiciona, a economia é vista 

como indissociável do Estado, como já dito; isso, entretanto, se dá na medida mesma 

em que a própria noção de economia passa por sérias distorções, necessárias ao próprio 

processo de desenvolvimento do capital, em meio àquela democracia de um 

imperialismo manipulado, cujo domínio se apóia na manipulação. 

 

Nos começos da economia burguesa os grandes representantes da nova ciência viram 

nela, por uma parte, a ciência básica da vida social, e, por outra parte, nas categorias 

econômicas, relações entre seres humanos – com uma honrada e ingênua ausência de 

preconceitos -, mais tarde penetra nessa ciência a fetichização das categorias 

econômicas, produto objetivamente necessário e crescente do desenvolvimento do 

capitalismo, até determinar cada vez mais profunda e decisivamente a metodologia das 

ciências sociais. Esta metodologia opera cada vez mais exclusivamente com tais 

categorias fetichizadas, sem penetrar nas relações dos homens com os homens 

(ignorando também as relações dos homens com a natureza, mediadas por aquelas 

relações interhumanas); em paralelo com esse processo, e em grande medida, como 

conseqüência dele, a metodologia econômica deixa de ser a ciência fundamental da vida 

social para converter-se em uma das numerosas disciplinas particulares radicalmente 

especializadas. (LUKÁCS, 1963, p. 31) 
70
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 É neste período que surgem as críticas ao cotidiano capitalista, com obras como as de Debord, 

Lefebvre, do próprio Lukács e, mais tardiamente de Heller. Há uma bela passagem de Lukács que trata da 

questão do cotidiano no contexto traçado aqui: “seria totalmente falso supor que os objetos da atividade 

cotidiana são, objetivamente, em si, de caráter imediato. Ao contrário. Não existe senão como 

conseqüência, que se complica e ramifica cada vez mais no curso da evolução social. Mas, na medida em 

que se trata de objetos da vida cotidiana, aparecem sempre dispostos, e o sistema de mediações que os 

produz parece completamente apagado e borrado em seu imediato e nu, ser-em-si.” (LUKÁCS, 1966, p. 

45) 

70
 “Em los comiezos de la economía burguesa los grandes representantes de la nueva ciencia vieron em 

Ella, por uma parte, la ciência básica de la vida social, y, por outra parte, em las categorias econômicas, 

relaciones entre seres humanos – con uma honrada e ingenua ausência de prejuicios -, más tarde penetra 

em esa ciencia la fetichización de las categorias econômicas, produtcto objectivamente necessarioy 

cresciente del desarrollo de capitalismo, hasta determinar cada vez más procufunda y decisivamente la 

metodologia de las ciencias sociales. Esta metodologia opera cada vez más exclusivamente con tales 

categorias fetichizadas, sin penetrar ya hasta las relaciones entre los hombres con los hombres(ignorando 

también las relaciones de los hombres com la naturaleza, mediadas por aquellas relaciones interhumanas); 

en paralelo con esse processo, y en gran medida a consecuencia de él, la metodologia econômica deja de 

ser la ciência fundamental de la vida social para convertirse en una de las numerosas disciplinas 

praticulares radicalmente espeicalizadas.” 
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Lukács aponta, no contexto que anteriormente chamou de “decadência 

ideológica da burguesia” 
71

, que a economia de outrora fica no passado e o estudo da 

economia que aparece como central ao capitalismo manipulatório do período posterior à 

Segunda Guerra Mundial, do período de Guerra Fria, é uma das numerosas disciplinas 

particulares radicalmente especializadas a qual se prende ao imediato e opera de 

maneira essencialmente fetichista. O ponto de partida dessa “ciência” econômica não é 

outro que relações reificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas: se antes, no 

começo da era burguesa, o estudo da economia dizia respeito às próprias relações 

humanas, as quais seriam mediadas por coisas 
72

, agora ela se prende ao imediato 

daquela “imensa coleção de mercadorias” (MARX, 1988, p. 45) e busca manipulá-lo. 

Ou seja, antes teria havido cientistas honestos como Ricardo o qual não pudera deixar 

de ser chamado de cínico por Marx na medida em que teriam visto a desumanidade do 

capital e a aceitado. Depois sequer seria possível falar de cinismo na medida em que 

sequer se chega a buscar ver efetivamente a atividade produtiva humana em meio ao 

estudo da economia. A imediatez aparece como tal para a ideologia da época justamente 

em meio ao processo pelo qual a “metodologia econômica deixa de ser a ciência 

fundamental da vida social para converter-se em uma das numerosas disciplinas 

particulares radicalmente especializadas”. Trata-se da consagração de categorias 

econômicas fetichizadas em detrimento de categorias que busquem as próprias relações 

entre seres humanos. Deste modo, a situação que Hannah Arendt encontra diante de si é 

marcada por uma forma de apreensão da realidade aparentemente racional, mas que se 

configura como uma nova forma de irracionalismo; ao mesmo tempo, a noção de 

economia que se apresenta imediatamente à pensadora (no decorrer do texto, ver-se-á 

como ela irá lidar com tal noção) é marcada por um apego à imediacidade e por uma 

racionalidade formalista. No cotidiano do capitalismo manipulatório, em que Arendt se 

insere, pois, aparecem apagadas determinações fundamentais da atividade humana, 

como as “relações dos homens com os homens” e “as relações dos homens com a 

natureza, mediadas por aquelas relações interhumanas”. Como já dito, neste cotidiano, o 

“sistema de mediações que os produz parece completamente apagado e borrado em seu 

imediato e nu, ser-em-si”. 
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 Cf. LUKÁCS, 2010 b. 
72

 “O capital não é uma coisa, mas determinada relação de produção, social, pertencente à determinada 

formação sócio-histórica que se representa numa coisa e dá um caráter especificamente social a esta 

coisa” (MARX, 1986, p. 270) 
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Em termos gerais, pois, esse é o contexto em que a teoria de Hannah Arendt 

sobre a revolução deve ser vista. Neste escrito deve-se averiguar como esta autora, tão 

lida nos dias de hoje, se coloca diante da realidade social complexa do capitalismo 

manipulatório do pós Segunda Guerra Mundial. Deve-se ver em que medida ela se opõe 

ou é marcada por esse contexto, vendo a maneira como isso se dá. Ver-se-á a obra da 

autora em sua objetividade, com base no princípio segundo o qual consciência não pode 

ser jamais outra coisa que o ser consciente, e o ser dos homens é seu processo de vida 

real. O texto da autora será visto em sua consistência autosignificativa, para que se use 

as palavras de José Chasin, justamente em meio às relações históricas que o envolve e 

em que ele ganha significado enquanto ideologia.  

A obra de Hannah Arendt, deste modo, é indissociável de dois momentos de 

enorme importância no século XX, aquele que, de modo geral, vai da Primeira Guerra 

Mundial, passa pela emergência do nazismo e do fascismo e culmina na Segunda 

Guerra Mundial; e também o outro momento que se dá posteriormente à Segunda 

Guerra, sendo marcado pela Guerra Fria essencialmente. O que significa que a autora 

que será tratada aqui se encontra no centro das contradições do capitalismo do século 

XX de modo que sua posição, quer se queira, quer não, é indissociável dos rumos do 

capital, e das oposições ao movimento desse último. Deve ser vista Arendt, assim, em 

sua posição diante do capitalismo, que se apresenta na época como capitalismo 

manipulatório e como uma democracia de um imperialismo manipulado, cujo domínio 

se apóia na manipulação. 

*** 

Isto posto, pode-se indicar o traçado que será feito no presente escrito. Sempre 

tendo em conta a relação de Hannah Arendt tanto com as vicissitudes da “miséria 

alemã”, em que tem sua formação filosófica com Heidegger e Jaspers, quanto com o 

capitalismo manipulatório do período posterior à Segunda Guerra Mundial, analisar-se-

á a obra da autora da seguinte maneira: 

 Primeiramente, tem-se em conta certa delimitação, a qual, como já dito, não 

implica que não tenha sido necessário analisar a totalidade da obra de Arendt. Tem-se 

em mente o desenvolvimento do pensamento da autora posterior a Origens do 

Totalitarismo e que, no que diz respeito à temática tratada aqui, a saber, a revolução e 

aquilo relacionado a ela, tem seu ponto culminante em Sobre a Revolução, embora, 
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como já dito, não seja aceitável usar tal obra como um “texto base”. Ou seja, enfoca-se 

aqui o período abrangido entre 1951 e 1963, o que implica em não ser possível tratar 

aqui dos posicionamentos da autora que se dirigem essencialmente contra a nova 

esquerda que emerge em meio ao movimento de 1968. 
73

  Não se tratará também do 

debate estabelecido por Arendt acerca do movimento dos direitos civis e da questão da 

desobediência civil – certamente tais questões são essenciais, porém, escapam do 

escopo do presente escrito e já foram tratadas, também por uma perspectiva marxista, 

por Maria Ribeiro do Valle. Aqui, tem-se em conta principalmente a obra da autora que 

é imediatamente posterior aos estudos de Hannah Arendt acerca dos “elementos 

totalitários do marxismo”, questão que permeará a tessitura do presente escrito. Depois 

de limitado o objeto do presente escrito, pode-se ver o caminho que será percorrido aqui 

no que diz respeito ao método de exposição. Parte-se do abstrato ao concreto embora, 

como restou claro pela ênfase colocada acima, o concreto seja o verdadeiro ponto de 

partida. 

 No Capítulo I, serão vistos os aspectos mais basilares da concepção arendtiana, 

tratando-se de suas distinções entre “labor”, “trabalho” e “ação” e, concomitantemente, 

averiguando-se de que modo a autora traz à tona essas noções. Analisar-se-á o método 

que a autora utiliza, averiguando-se o caráter desse método e a maneira como ele se 

explicita nas mencionadas diferenciações, principalmente quando elas são relacionadas 

com a modernidade. Assim se adentrará nas bases da crítica estabelecida pela autora 

àquilo que chama de concepção de história como “feita pelo homem”. Serão analisadas, 

então, as posições da autora acerca da relação entre homem e a natureza (vistas em sua 

teorização acerca do “labor” e do “trabalho”) com a maneira pela qual a novidade 

aparece nas relações humanas naquilo que a autora chama de “ação”.  E neste ponto, 

será tratada a maneira como, daí, emergem as bases da concepção arendtiana de política, 

essa última que seria o único ambiente em que imperariam relações autenticamente 

humanas e livres, em oposição à esfera produtiva. Será visto também o caráter essencial 

de certas noções, como a de “revelação” e de “milagre”, no pensamento da autora 

acerca da “ação” – nisto, sempre tendo em conta que a autora tem uma posição concreta 

diante de determinada situação histórica - remeter-se-á à temática da história, para 

Arendt ligada à memória, como se verá. Analisadas as determinações mais basilares do 

pensamento da autora, parte-se a um nível de concretude maior. 

                                                             
73

 Quanto a isso, de uma perspectiva crítica e até certo ponto complementar a nossa, Cf. VALLE, 2005. 
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No Capítulo II, assim, emerge a questão da história. Aí se vê como a autora, 

trazendo elementos já mencionados anteriormente em sua crítica ao “labor” e ao 

“trabalho”, volta-se contra a concepção segundo a qual a história constitui um processo 

objetivo. Neste ímpeto, ela critica a noção de história como “feita pelo homem”, noção 

essa que estaria presente em pensadores como Marx e Hegel – aí Arendt faz uma crítica 

à dialética, crítica a qual será analisada. Então, Hannah Arendt opõe a história “feita 

pelo homem”, em que vicissitudes do “labor” e do “trabalho” apareceriam de maneira 

patente, à política em que imperaria a liberdade. Deste modo, analisa-se o tratamento da 

autora acerca daquilo que chama de “esquecimento da política”. E, depois, busca-se 

trazer à tona a teoria de Arendt relativa a uma noção de história alternativa, a qual seria 

relacionada à memória e se oporia ao “esquecimento”, tendo-se não o processo histórico 

objetivo como central, mas a narração. Deste modo, vê-se como, partindo da 

experiência do historiador, o qual se colocaria em uma postura tal que deveria desvelar 

fenomenologicamente a sua condição moderna, a autora propõe uma apropriação 

“seletiva” da história em que se recupera, se “salva” – inclusive com a mediação do 

julgar – aquelas experiências que, trazidas à modernidade, poderiam se colocar em meio 

à narrativas singulares, “estórias”, que, ratificadas pelo historiador, poderiam retirar do 

“esquecimento” aspectos essenciais da “condição humana” os quais teriam sido 

“esquecidos”. Procura-se, então, mostrar que seria central à autora, não a história “feita 

pelo homem”, mas a narração realizada pelo historiador, quem poderia trazer, segundo a 

pensadora, a força dos “acontecimentos” autênticos à tona novamente. As questões 

traçadas acerca do irracionalismo e do capitalismo manipulatório serão vistas neste 

processo em que as determinações do pensamento de Hannah Arendt se explicitam 

como abstrações razoáveis.   

No que, então, é necessário partir para a compreensão de Hannah Arendt acerca 

da própria revolução. 

O Capítulo III adentra na questão da revolução propriamente dita. Nesta parte do 

texto, pretende-se mostrar que a compreensão da revolução é essencial para que se 

perceba o caráter da tomada de posição concreta de Hannah Arendt diante do 

capitalismo manipulatório. Aí, expõe-se o modo como a autora vê a revolução em meio 

à modernidade, em que imperaria o “esquecimento da política”. Aí, percebe-se que a 

pensadora enxerga na noção de revolução como veiculada no século XX algo 

essencialmente negativo e, no limite, propício ao “terror” – isso será central para se 
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entender a temática aqui analisada. Tratar-se-ia, segundo Arendt, de uma noção de 

revolução fortemente amparada por aquela “história feita pelo homem”, a qual a autora 

criticara anteriormente e que estaria presente, sobretudo, na Revolução Francesa, a qual 

teria como herdeira no século XX a Revolução Russa e o próprio marxismo. Passa-se, 

assim, para narrativa de Arendt acerca da Revolução Francesa, destacando-se tanto o 

caráter de tal narração, como os aspectos elencados pela autora, os quais são vistos de 

maneira essencialmente negativa. Procura-se demonstrar também que a revolução, para 

autora, encarnaria elementos essenciais à sua teoria como aquele relacionado ao “novo 

começo”, aspecto essencial à compreensão de Hannah Arendt acerca da política e da 

“ação” (temáticas centrais da autora). Tenta-se, assim, mostrar que a revolução, para a 

autora, tem em si tanto aquilo que ela julga mais maléfico como aquilo que estaria na 

base de suas esperanças que se opõem ao “esquecimento da política”. Neste sentido, 

será visto que a idéia que prevaleceria no século XX acerca da revolução seria, para a 

autora, oposta aos rumos possíveis e “autênticos” do “acontecimento” da revolução o 

qual traria em si algo de “absolutamente novo”, propiciando um “novo começo”. Esse 

último não teria sido possível pelo “modelo” da Revolução Francesa, mas teria 

emergido de maneira muito mais “autêntica” em meio às preocupações políticas, e não 

“sociais” – como se verá o termo, em Arendt remete à invasão da esfera da liberdade, da 

política, pela necessidade dos “pobres” – da Revolução Americana. A questão atinente à 

negação da possibilidade de se trazer a liberdade pelo “social” por parte de Arendt 

também será remetida à própria realidade objetiva. 

No que o Capítulo IV, por fim, explicitará a oposição traçada por Hannah Arendt 

entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Então, se verá como a 

configuração essencialmente política, nos termos de Arendt, da Revolução Americana é 

vista pela autora na medida em que aqueles que participam da revolução teriam em 

mente narrativas ligadas ao mundo antigo, essencialmente a Roma. A ênfase da autora, 

deste modo, recai sobre a experiência romana da “fundação” a qual teria sido apropriada 

pelos “pais fundadores” americanos os quais, por sua vez, teriam conseguido com 

sucesso fundar uma república – serão vistas, então, as implicações da centralidade da 

noção de “fundação” na compreensão arendtiana de revolução. Ver-se-á que, segundo 

Arendt, os “fundadores” teriam escapado de uma concepção errônea de revolução 

segundo a qual a revolução traz o progresso e subverte a ordem social – antes, teriam 

tais homens, visto como essencial a mudança da “forma de governo” e não a 
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intervenção na “questão social”. Daí o caráter essencialmente político, e para autora, 

assim, livre, da Revolução Americana, a qual é trazida por Arendt visando opor-se aos 

delineamentos daquilo que chamou de “esquecimento da política”. A revolução, assim, 

aparecerá como oposta à transformação consciente da realidade e de modo a se resgatar 

aquilo que teria sido “esquecido”. As implicações de tal concepção serão analisadas e, 

claro, remetidas à realidade objetiva da época em que Arendt se posiciona. 

Por fim, na conclusão, os aspectos levantados nos capítulos mencionados e 

relacionados com o capitalismo manipulatório e com o irracionalismo oriundo da 

miséria alemã serão explicitados. Após uma visão que tenha captado o conjunto dos 

posicionamentos de Hannah Arendt acerca da revolução, a posição da pensadora em 

meio ao capitalismo manipulatório posterior à Segunda Guerra Mundial será tratada na 

medida em que se enfocam as tensões, e o caráter das tensões, da autora com tal época. 

Assim, será possível se averiguar como a autora configura sua posição. E, analisando-se 

a maneira pela qual essa posição, como ideologia, é efetiva na própria realidade 

objetiva, tratar-se-á do significado da temática da revolução em Hannah Arendt, 

inclusive, ventilando-se a razão pela qual a autora e suas posições são tão influentes 

hoje em dia. Assim, chegará a um termo satisfatório o presente escrito, tratando do 

pensamento de Hannah Arendt como uma tomada de posição diante de uma realidade 

histórica determinada. 
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Capítulo I: História, Ação e Contingência: Hannah Arendt e o Milagre 

 

Nesta parte do escrito, pretende-se demonstrar a indissociável ligação existente entre as 

noções arendtianas de “ação”, de “labor” e de “trabalho” e sua posição acerca da 

atuação humana na história. Enfatizar-se-á a crítica da autora à esfera produtiva, grosso 

modo, composta pelo “trabalho” e pelo “labor”, mostrando como, mesmo neste nível 

alto de abstração, percebe-se ser essencial em seu pensamento a crítica à concepção 

segundo a qual a história é “produzida” pelo próprio homem. Posteriormente, ver-se-á 

como tal posição contrária à concepção de história como um produto humano mediado 

pelo trabalho leva a autora aqui estudada à concepção de natalidade agostiniana, 

elogiada em tons, como se verá, por vezes, teológicos e irracionalistas. Nesse sentido, o 

pensamento da autora seria não só contrário às bases de uma concepção que pode ser 

chamada de “moderna” da história, seria oposto também ao controle consciente das 

condições de existência do próprio homem. Sua teorização, assim, leva-a um elogio da 

contingência e do “milagre”, pregando um “aventurar-se” da “ação” em oposição ao pôr 

teleológico consciente, o qual é relacionado ao raciocinar por “meios e fins” colocado 

pela autora no âmbito produtivo. Esse último seria oposto ao desenvolvimento da 

liberdade, possível somente na esfera política para Arendt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

1.1.Um Ponto de Partida para a Análise do “Diálogo” de Arendt com Marx e com 

a Tradição Revolucionária 

 

Neste capítulo, o percurso traçado vai do tratamento dispensado por Hannah 

Arendt às categorias mais abstratas as quais compõem seu pensamento em direção ao 

posicionamento da autora quanto aos elementos capazes de dar ensejo à transformação 

da sociedade e à emergência do novo.  

Esse tratamento não é arbitrário, pois decorre da própria especificidade do objeto 

de análise (a teoria de Arendt), o qual, como se explanará mais à frente, se explicita em 

meio a um debate com o marxismo, e com a concepção segundo a qual o homem “faz 

sua própria história”. Feste modo, novamente, vale a pena destacar aquela distinção 

feita por Marx entre “método de pesquisa” e “método de exposição”: se é verdade que 

somente se percebe tal conexão mencionada depois da compreensão dos elementos mais 

concretos do pensamento de Hannah Arendt, não é verdade que o movimento real do 

seu pensamento, mesmo no maior grau de abstração, não suponha essa conexão. Na 

própria exposição, pois, esse aspecto mencionado deve aparecer desde já. Assim, é 

preciso, em primeiro lugar, ressaltar de maneira sumária como aparecem em Marx, o 

principal autor criticado por Hannah Arendt, dois pontos que são tratados repetidamente 

pela pensadora: são eles, primeiramente, a importância atribuída ao trabalho na prática 

efetivamente humana, e depois a centralidade da atividade automediada do homem na 

apreensão da história como processo em que, para que se fale com Lukács, afastando-se 

das “barreiras naturais”, o homem pode tomar em suas mãos seus próprios rumos.  

Mesmo que o presente texto não seja voltado à explanação do pensamento de 

Karl Marx, sem que esses pontos mencionados sejam traçados, mesmo que de maneira 

insuficiente, não é possível tratar do texto arendtiano com o devido cuidado.  

O modo como se delimitou o tema a ser tratado no presente escrito volta-se à 

polêmica de Hannah Arendt acerca de pretensos “elementos totalitários do marxismo”. 

E isso implica na tentativa por parte de Arendt de estabelecer um “diálogo” (o caráter 

desse diálogo será visto aqui, quando se tratar da metodologia da autora) com o 

pensamento de Marx. Para que se percebam as devidas implicações da crítica da autora, 

e para que não se vejam as críticas da autora de A Condição Humana de maneira 
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demasiadamente acrítica 
74

, tomando-se a maneira como aparece imediatamente à 

autora a figura de Marx como o próprio, faz-se necessária a mencionada exposição. 

Essa, por sua vez, tem em conta principalmente a relação entre o trabalho e a história no 

pensamento do autor de O Capital. 

Neste capítulo inicial, pretende-se demonstrar como esses dois pontos 

levantados são desenvolvidos conforme a autora aqui estudada estabelece suas 

definições acerca do “trabalho”, do “labor” e da “ação” – assim, busca-se averiguar o 

caminho traçado pela autora, o qual, já se adianta, é diametralmente oposto àquele de 

Marx. Fazendo-se, pois, necessário expor os delineamentos gerais do posicionamento 

Karl Marx, deve-se ver a questão. 

Assim, antes de se tratar especificamente da teoria arendtiana, é bom que se 

explicite, mesmo que de maneira sumária, o que Marx entende quando estabelece 

ligações entre a história e o trabalho humano concreto. Faz-se isso para “situar o 

debate” visando afastar ambigüidades, muito comuns hoje em dia quando se coloca em 

pauta a questão do “fim do trabalho”. 
75

 

Assim, há de se passar a uma apresentação inicial dos aspectos aludidos acima 

para que somente depois se possa tratar do texto de Hannah Arendt propriamente dito.  

Primeiramente, é preciso se ter em conta que o “método” do autor alemão 

relaciona-se com uma postura ontológica 
76

 em que as categorias “são formas de ser, 
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 Este ponto, hoje, não é de pouca importância. Em um livro recente, Eugênia Sales Wagner, mesmo que 

coloque sobre seu texto que “esta reflexão não busca um eventual vencedor entre Arendt e Marx – aquele 

que seria o dono da verdade -, mas parte de constatação de que um e outro pensador olhou a sociedade 

capitalista de uma perspectiva diferente, de modo que é na realidade, e não ao lado de um ou de um 

pensador, que este estudo procura situar-se” (WAGNER, 2000, p. 13), tem posição claramente favorável 

à autora de A Condição Humana tomando as críticas de Arendt a Marx como um ponto de partida para a 

compreensão da sociedade contemporânea. Como restará claro na exposição que segue, o posicionamento 

do presente escrito é oposto não só na medida em que o posicionamento do autor deste é antitético àquele 

de Wagner, mas também quando, explicitando-se o pensamento de Hannah Arendt, serão vistos 

elementos de seu pensamento os quais não são tocados pela maioria dos arendtianos. Estes últimos 

tendem, na maioria das vezes, a vê-la com tons mais ou menos inspirados em uma leitura kantiana, muito 

comum hoje em dia e inspirada principalmente por Habermas (sobre esse aspecto, Cf. VILLA, 1996). 

Aqui, mediante o tratamento dispensado por Arendt às categorias mais basilares de seu pensamento, bem 

como à história e à revolução, perceber-se-á que tal leitura é insuficiente. 
75

 Não se tratará deste tema no presente escrito, no entanto, há de se ressaltar que, tal qual Hannah Arendt, 

grande parte dos teóricos que defendem o “fim do trabalho” partem de uma crítica ao trabalho em que não 

se distingue trabalho concreto e trabalho abstrato, categorias importantes ao pensamento de Marx. Para 

uma visão geral do assunto, Cf. ANTUNES, 1999. 
76

 Sobre o assunto, Cf. LUKÁCS, 2010. 
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determinações de existência.” (MARX, 1993, p. 106) 
77

  As categorias não são um mero 

construto mental, pois. E o próprio ser é entendido como histórico, contraditório e 

processual, de maneira que as abstrações usadas são razoáveis – trata-se, assim, de um 

posicionamento em que não se estabelece modelos ou procedimentos apriorísticos que 

devam ser seguidos. 
78

 A abstração se dá remetendo ontologicamente à realidade, sendo 

ela considerada, como disse Lukács acerca da universalidade, “como uma abstração 

realizada pela própria realidade.” (LUKÁCS, 1968 a, p. 47) Nesse sentido, a posição 

adotada por Marx, ao ver as categorias como “formas de ser, determinações de 

existência”, tem por conseqüência não ser possível partir seja da dedução seja da 

indução para se chegar às categorias – tal método, segundo o autor, desconsideraria os 

nexos reais existentes e trataria as categorias como construtos mentais mais ou menos 

arbitrários, ignorando inúmeras mediações; em Marx, tratar-se-ia, antes, de um 

“processo de conhecimento” amparado pelo movimento histórico em que o homem 

toma consciência das categorias na medida mesma em que elas estão presentes na 

realidade relacionando-se entre si em um todo unitário. 
79

 Por conseguinte, as 

categorias, dentre elas o trabalho e a história, são compreendidas por meio de uma 

compreensão (dada por Marx e acompanhada por Lukács) em que, ao se tratar das 

relações presentes, deve-se partir do presente mesmo em que as categorias emergem: 
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 “express forms of being, the caracteristics of existence.” Recentemente, Ester Vaisman propôs que se 

traduzisse a expressão marxiana daseinformem não por “formas de ser”, mas por “formas do ser”. A 

tradução, não obstante tenha consigo o rigor de Vaisman, não será utilizada aqui dado que isso implicaria 

em contrariar a forma consagrada pela qual se traduziu até então a expressão, inclusive, nas obras do 

próprio Lukács publicadas no Brasil. 
78

 A questão é profundamente estudada por José Chasin, quem enfatiza sobre o “método marxiano”: “se 

por método se entende uma arrumação operativa, a priori, da subjetividade, consubstanciada por um 

conjunto normativo de procedimentos, ditos científicos, com os quais o investigador deve levar a cabo seu 

trabalho, então não há um método em Marx. Em adjacência, se todo o método pressupõe um fundamento 

gnosiológico, ou seja, uma teoria autônoma das faculdades humanas cognitivas, preliminarmente 

estabelecida, que sustente ao menos parcialmente a possibilidade do conhecimento, ou, então, se envolve 

e tem por compreendido um modus operandi universal da racionalidade, não há, igualmente, um 

problema do conhecimento na reflexão marxiana.” (CHASIN, 2009, p. 89) 
79

 Tal aspecto é enfatizado, sobretudo, por Georg Lukács, principalmente em sua obra “tardia”. Em sua 

Ontologia do Ser Social, o autor húngaro pretende dar um tratamento ontológico ao pensamento de Marx. 

No entanto, não deixa de enfatizar sobre o marxismo que “sabemos muito bem que este último, nas 

histórias da filosofia, raras vezes foi considerado como uma ontologia.” (LUKÁCS, 2004, p. 36) 

(“Sabemos muy bien que este último, em las historias de la filosofia, rara vez há sido considerado uma 

ontologia”). O aspecto mencionado diz respeito a um posicionamento ontológico, o qual, como ressalta 

Lukács, raramente apareceu dentro do próprio marxismo. E isso não foi visto também por grande parte 

dos autores não marxistas, como Arendt, que trataram de Marx. Deste modo, ressalta-se desde já que o 

ponto de partida para a análise de Arendt sobre Marx, análise essa que não será tratada aqui 

sistematicamente, é viciado. Trata-se certamente de uma posição compreensível diante da hegemonia do 

marxismo vulgar na época em que a autora escreve. No entanto, esta compreensão de Arendt não deixa de 

se refletir em seus textos sobre Marx e em suas elaborações acerca da relação entre trabalho e violência. 

(Cf. GASPAR, 2006)  
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sendo efetivas, as categorias não são dissociáveis das relações sociais componentes da 

realidade. 
80

 Veja-se o que diz Marx sobre esse último ponto: 

 

Como regra, as abstrações mais gerais apenas podem surgir quando surge o 

desenvolvimento mais rico do concreto, quando um elemento aparece como o que é 

comum a muitos, como comum a todos. Então, já não pode ser pensado unicamente 

como forma particular isolada. (MARX, 1993, p. 104) 
81

 

 

Ao colocar a emergência das categorias na própria realidade, reconhece-se que o 

surgimento delas é histórico e que elas não são mera construção de um sujeito isolado. 

A compreensão adequada da categoria do trabalho, nesse sentido, não teria sido possível 

até o ponto em que “um elemento aparece como o que é comum a muitos”, o que 

significa dizer que a apreensão justa dessa categoria só pôde se dar quando tivesse 

existido a “indiferença em relação a toda a forma particular de trabalho [, o que] supõe a 

existência de uma desenvolvida totalidade de gêneros reais de trabalho, nenhum dos 

quais predomina sobre os outros” 
82

 (MARX, 1993, p. 104) – isso tem como resultado o 

fato de a categoria mencionada somente poder ser compreendida quando a sociedade 

capitalista se desenvolve, fazendo com que o trabalho deixe de poder ser pensado 

isoladamente e seja pensado como uma abstração da própria realidade, como também 

apontou Georg Lukács. Assim, a “indiferença” mencionada por Marx é histórica e está 

inserida em determinada sociedade, a própria sociedade capitalista. Deve-se apontar, no 

entanto: esse “trabalho indiferenciado”, não obstante abra os horizontes para uma 

apreensão correta da categoria do trabalho, permanece ligado a uma forma determinada 

de sociabilidade: nesse sentido, deve-se perceber a realidade ainda mais a fundo, não se 

prendendo àquela já mencionada (na introdução) imediatez que se apresenta no 

cotidiano do capital. Marx parte de uma abstração que se apresenta no próprio real; 

sendo essa última ligada a uma sociedade específica, ela é o ponto de partida, embora 

seja preciso ultrapassar essa abstração já que as categorias que se apresentam sob o 

signo da indiferenciação são efetivas e concretas, mas permanecem ligadas, elas 

mesmas, a uma forma também imediata de realidade. Para o autor alemão, o concreto 
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 Tal aspecto foi tratado de maneira mais elaborada do que aqui em SARTORI, 2010 a. Para uma análise 

mais cuidadosa, porém, é de bom grado verificar o tratamento dispensado por Sergio Lessa em LESSA, 

2002.  
81

 “As a rule, the most general abstractions arise only in the midst of the richest possible concrete 

development, where one thing appears as common to many, to all. Than it ceases to be thinkable in a 

particular form alone.” 
82

 “Indifference towards any kind of labor presupposes a very developed totality of real kinds of labor, of 

which no single one is any longer predominant.” 
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não é aquilo que meramente se apresenta como ponto de partida, como diz, “o concreto 

é concreto porque é síntese de muitas determinações, portanto, unidade do diverso.” 
83

 

(MARX, 1993, p. 101)  

Nesse sentido, a abstração indiferenciada é razoável, é uma determinação de 

existência, certamente; mas ainda carece de determinações mais concretas para ser 

corretamente apreendida – sendo síntese de determinações, aquilo que se apresenta 

imediatamente, em verdade, é social e complexamente mediado como já ressaltado por 

Lukács e mencionado na introdução, merecendo uma apreensão mais cuidadosa. A 

indiferença aparece como tal também na medida em que é constituída de maneira 

histórica e está ligada a relações sociais determinadas, é bom que se explicite, relações 

capitalistas, amparadas pelo fetichismo inerente a esse modo de produção.
84

 

Por conseguinte, ao se tratar de uma apreensão que parte de uma forma 

específica de sociabilidade, já imediatamente, trabalho e história se entrelaçam. 

Mas, para Marx usar uma abordagem efetivamente ontológica em que também 

se tem em conta o papel do trabalho no entendimento da história como processo, é 

necessário ultrapassar esse ponto. 

Veja-se. O que é indiferenciado nesse desenvolvimento histórico traz também 

traços comuns, os quais podem ser pontos de partida para que se aborde a própria 

diferenciação, sendo também essa uma questão percebida por Marx em meio às relações 

de produção capitalistas. Para o autor de O Capital, pois, são claras duas dimensões 
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 “the concrete is concrete because it is the concentration of many determinations, hence unity of the 

diverse.” 
84

 Como se perceberá, a diferença neste plano “metodológico” é enorme quanto a Arendt. Deste modo, 

não raras vezes se disse que seria muito difícil aos marxistas compreenderem o pensamento da autora. 

Veja-se Wagner sobre o assunto: ”inicialmente, o pensamento arendtiano é de difícil compreensão para 

aqueles que têm o pensamento de Marx como referencial.” (WAGNER, 2000, p. 12) A passagem é 

instrutiva na medida em que ilustra aquilo mencionado acima. No entanto, também traz outro aspecto: 

Wagner diz que seria difícil que alguém que tivesse “o pensamento de Marx como referencial” 

compreendesse Arendt; aí se percebe que a concepção de marxismo de que parte a autora é aquele em 

que, antes de se adentrar na objetividade de algo, se tem um referencial o qual faria com que, por meio 

das diferentes categorias existentes em cada “linha” de pensamento, uma “chave interpretativa” das 

categorias marxistas fosse usada para se compreender o tratamento arendtiano das mesmas. Deste modo, 

a crítica de Arendt a Marx seria de difícil compreensão para os marxistas justamente por esses 

compartilhares com o autor essas categorias. Ou seja, a autora vê o marxismo por meio de uma referência 

unilateralmente epistemológica em que as categorias têm existência independente da realidade. O 

tratamento proposto aqui é oposto: sendo a própria teoria de Arendt uma forma de objetividade a ser 

explicitada, deve-se partir rumo à maneira como as próprias abstrações da autora se explicitam e 

relacionam. Ou seja, parte-se da imanência do próprio pensamento de Hannah Arendt para que sua 

peculiaridade possa ser captada. Sobre esse “método”, Cf. CHASIN, 2009. 
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quanto ao trabalho: uma que se apresenta imediatamente e que é ligada a uma forma de 

sociabilidade específica, a sociedade capitalista; e outra em que, tendo essa sociedade 

como ponto de partida (já que nela pode-se apreender o trabalho de maneira 

indiferenciada), pode-se perceber traços essenciais ao trabalho concreto ao se ter em 

conta a concretude das relações que se manifestam na sociedade capitalista como uma 

síntese, como unidade na diversidade. 
85

 

Dessa forma, vai-se às abstrações em que o trabalho aparece não só em sua 

forma fenomênica e imediata, mas em suas determinações mais essenciais (que não se 

confundem com algo simplesmente imutável) 
86

; nesse momento da explanação uma 

famosa passagem do autor alemão é de grande valia: 

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em 

que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a 

Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele 

põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade, braços e pernas, 

cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural como forma útil para sua própria 

vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao 

modificá-la, ele modifica ao mesmo tempo sua própria natureza. Ele desenvolve as 

potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças a seu próprio domínio. 

(MARX, 1988: 142) 

 

Perceba-se a diferença existente entre o trabalho o qual aparece como 

indiferenciado e o trabalho considerado, antes de tudo, como um processo automediado 

entre o homem e a natureza. Esse último aspecto, é bom lembrar, Lukács indicou (como 

visto na introdução) ser ignorado pela economia que emerge no capitalismo 

manipulatório e ser apagado no cotidiano desse capitalismo na medida em que aí, “o 

sistema de mediações que os produz parece completamente apagado e borrado em seu 

imediato e nu, ser-em-si”.  

Continuemos. 

Antes, mencionou-se a indiferença; agora, trata-se de uma forma de trabalho que 

é a mais basilar e que aparece “antes de tudo”, levando ao desenvolvimento do próprio 

homem. Já que este último, ao modificar a natureza, modifica a sua própria natureza, ele 
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 A questão fica clara em MARX, 1993, por exemplo. 
86

 A questão foi estudada com maestria em LUKÁCS, 1981 a e LUKÁCS, 1979. Aqui, no entanto, não se 

pode tratar do assunto com o grau de aprofundamento que seria necessário, de modo que somente se 

indica as obras em que o assunto foi tratado de maneira adequada.  
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desenvolve-se, para que se utilize a expressão muito enfatizada por Lukács 
87

, ao afastar 

as “barreiras naturais”. Isso se daria ao se passar a formas de sociabilidade cada vez 

mais sociais (embora as barreiras naturais nunca possam ser completamente afastadas, 

como enfatiza Lukács em sua Ontologia do Ser Social). O homem modifica o meio em 

que vive, modifica as suas qualidades e dá impulso a relações antes inexistentes, 

gerando um processo caracterizado também pela novidade. Ou seja, nesse ponto, 

quando os homens produzem as suas próprias condições de existência a partir do 

trabalho, eles se autoproduzem. Nas palavras de Marx e de Engels, “o que eles são 

coincide, pois, com sua produção, isto é, tanto com o que eles produzem tanto com a 

maneira como produzem” (MARX e ENGELS, 2001, p. 11). O trabalho, nesse sentido, 

possui em si o caráter de automediação do homem – aspecto esse que, por si só, para os 

atores de A Ideologia Alemã, já traz em si a modificação das relações humanas, gerando 

algo novo. No entanto, também traz o preceito fundamental segundo o qual tal atividade 

humana se dá em meio a relações sociais e por meio de algo que é o fruto desse 

desenvolvimento, os meios de produção. Trabalho e história se relacionam também 

nesse nível elevado de abstração na medida em que o homem produz suas próprias 

condições de existência por meio do afastamento das barreiras naturais e de modo a 

dar impulso a relações antes inexistentes por meio de sua atividade. Essa última também 

se relacionado com instrumentos de produção, que, por sua vez, desenvolvem-se de 

maneira diferenciada em diferentes épocas. No que Marx estabelece outro ponto 

essencial: 

 

Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião e por tudo que se 

queira. Mas eles próprios começam a se distinguir dos animais logo que começam a 

produzir seus meios de existência e esse passo à frente é a própria conseqüência de sua 

organização corporal. Ao produzirem seus meios de existência os homens produzem 

indiretamente sua própria vida material. (MARX, 2001, ps. 10 e 11) 

 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que o homem transforma sua própria 

natureza em sua atividade automediada, há uma determinação no trabalho que leva o 

homem à transformação dos meios de existência, os quais, também sendo fruto do 

trabalho, não são mais meramente “naturais”, embora decorram da própria “organização 

corporal” do homem. Aqui, pois, não se identifica o processo histórico ao processo 

natural; porém, reconhece-se que o caráter de ser também natural do homem é 
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 Cf. LUKÁCS, 1981 a. 
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ineliminável. Neste contexto, Marx e Engels reprovam Bruno Bauer por tratar da 

história “como se o homem não tivesse sempre diante de uma natureza histórica e uma 

história natural. (MARX e ENGELS, 2007, p. 31) O trabalho, pois, possuiria um caráter 

intermediário em que a naturalidade do homem e seu caráter social se ligam 

indissoluvelmente. 
88

 

Deste modo, o homem produz algo que não diz só respeito ao indivíduo singular, 

mas à própria coletividade, ao gênero humano, já que a produção dos meios de 

existência também gera conhecimento (e a própria materialidade do meio de produção) 

de maneira que não é necessário, a cada momento, “descobrir-se” o machado, por 

exemplo, para se cortar lenha. Trata-se de um progresso objetivo. Existindo o 

conhecimento acerca do processo de produção do machado, nesse sentido, já há um 

desenvolvimento objetivo das potencialidades da humanidade, expresso no próprio fato 

basilar de o machado produzido poder ser usado por outras pessoas. Assim, o trabalho, 

segundo Marx, leva ao historicamente novo, que permanece no mundo 

independentemente da vontade daquele que o produziu, estabelecendo um ponto de 

partida mais avançado em que o desenvolvimento das potencialidades humanas é 

elevado progressivamente. 
89

 Trata-se do desenvolvimento dos meios de produção o 

qual, concatenado com a atividade humana automediada, torna possível falar da história 

como processo em que o homem desenvolve a si mesmo em sociedade.  

Esta é certamente de uma apreciação sobre as relações humanas que parece 

básica. 

 Ela, entretanto, só chega com vigor à consciência dos homens – ao menos da 

maneira traçada acima, que não se confunde com a consciência do homem renascentista, 

por exemplo - com a transformação sem igual da sociedade que é inaugurada sob 
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 Esse aspecto foi ressaltado, sobretudo por Georg Lukács em sua Ontologia do Ser Social. Cf. 

LUKÁCS, 1981 a. Veja-se uma passagem em que a questão é vista com clareza: “só o trabalho possui, de 

acordo com sua essência ontológica, um caráter de mediação, expressamente transacional: é, segundo a 

sua essência, uma interelação entre o homem (sociedade) e natureza e, por certo, tanto a inorgânica 

(ferramenta, matéria-prima, objeto de trabalho, etc) como a orgânica, [...] antes de tudo, caracteriza o 

homem que trabalha a transição desde o ser meramente biológico ao social.” (LUKÁCS, 2004, p. 58) – 

“solo El trabajo posee, de acuerdo con su esencia ontológica, un caráter expressamente transicional: es, 

según su esenciauna interrrelación entre el hombre (sociedad) y la naturaleza y, por cierto, tanto com la 

inorgánica (herramienta, materia prim, objeto de trabajo) como com la orgánica, [...] ante todo caracteriza 

em el próprio hombre que trabaja la trasición desde el ser meramente biológico al social.” 
89

 O aspecto foi tratado, sobretudo, em LUKÁCS, 1981 a. 
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capitalismo. Ai emerge uma forma de sociabilidade em que, a burguesia se fortalece 
90

e, 

nas palavras de Marx e de Engels, “não pode existir sem revolucionar, constantemente, 

os instrumentos de produção e, desse modo, as relações de produção e, com elas, todas 

as relações da sociedade.” (MARX e ENGELS, 1998, p. 14) A consciência do caráter 

dinâmico da realidade e a consciência do papel que joga o trabalho nesse processo 

foram centrais para a compreensão da história como algo que é produzido pelo próprio 

homem - aspecto esse que, como se verá à frente, foi severamente criticado por Hannah 

Arendt. Para Marx, a consciência das contradições sociais inauguradas no modo de 

produção capitalista e a correta apreensão da categoria do trabalho não deixam de estar 

intimamente ligadas, portanto; e tal liame é íntimo no que toca a história, pois nessa 

mesma época, embora de maneiras distintas, vem à tona a noção “moderna” de história 

segundo a qual ela é um processo de desenvolvimento em que há uma evolução objetiva 

do gênero humano como um todo. 
91

 

Tal conceito de história é complexo e foi exposto até aqui só de maneira a dar os 

contornos do que se entende aqui por “conceito moderno de história”, o qual também 

aparece em Marx com várias peculiaridades. Isso se mostra central, pois essa noção de 

história será justamente aquela que Arendt irá atacar em sua obra, como restará claro 

mais à frente.  

A autora também tem como central a crítica da noção de trabalho de Marx e 

também a crítica à aplicação do “modelo” do trabalho na transformação da realidade, 

visando à emergência do novo. E isso faz com que essa introdução aqui traçada tenha 

enorme serventia na medida em que se sabe em que solo se pisa quando a autora de A 

Condição Humana ataca Marx, sua noção de trabalho e a noção de história que daí 

decorreria. 

Porém, antes de se passar à teoria de Hannah Arendt propriamente dita, deve-se 

ressaltar um aspecto essencial dessa noção mencionada acima. O liame entre a atividade 

humana, que aparece para Marx primeiramente no trabalho, e a história é bem exposto 
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 De maneira distinta nos diversos países, como ficou claro acima, na introdução. 
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 A questão atinente ao “gênero humano” foi vista por Marx principalmente em seus Manuscritos 

Econômico-filosóficos e, infelizmente, não pode ser tratada aqui. No entanto, deve-se ressaltar que, como 

demonstra Mészáros, a problemática permanece em Marx até a sua maturidade. (Sobre o assunto, Cf. 

MÉSZÁROS, 2006.) 
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por Sergio Lessa 
92

 na seguinte passagem em que o autor relaciona tais conceitos com a 

emergência da sociedade civil-burguesa: 

 

A construção da sociabilidade burguesa constituiu um salto fundamental no 

desenvolvimento do gênero humano; possibilitou que, em escala social, os indivíduos 

compreendessem que a história é a história humana e, indo além, que tomassem a tarefa 

prática de mudar o rumo da história. (LESSA, 2006, p. 81)  

 

Para fins ilustrativos, a passagem é muito útil. Ela torna claro o liame existente 

entre a “concepção moderna de história”, determinada época (a capitalista), a atividade 

humana e a atenção dada às categorias como determinações de existência. É do real que 

surge a compreensão da história mencionada e é o real que é visto como contraditório e 

passível de transformação pela atividade humana, cujo “modelo”, “protoforma”, está no 

trabalho. 
93

 Na história, assim, a atuação humana é consciente e a mudança da sociedade 

também pode ser, o que seria extremamente revolucionário. Implica na possibilidade da 

autodeterminação do homem, na possibilidade de o homem livrar-se de forças alheias a 

si, de forças que se opõem ao livre desenvolvimento de suas potencialidades. 
94

 

E isso só poderia acontecer, e só deve ser entendido corretamente na ontologia 
95

 

marxiana, quando se tem em conta a importância da teleologia, que fica clara na 

diferenciação traçada por Marx acerca do “pior arquiteto” e a “melhor das abelhas”:  
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 A questão certamente mereceria ser tratada com maior cuidado para que se estabelecesse com precisão 

seu lugar adequado e as complicações decorrentes do contexto. No entanto, para os fins desta introdução 

à ligação entre a noção de história e de trabalho em Marx, a citação a seguir é suficiente. 
93

 A questão é muito bem tratada em LUKÁCS, 1981 a. Aqui, no entanto, não se pode tratar da questão 

com profundidade, pois escaparia ao objetivo do texto. 
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 Este fenômeno é tratado por Marx com referência à temática da alienação, a qual não pode ser tratada 

aqui com o devido cuidado também. Para uma visão que tem em conta a centralidade desta categoria no 

contexto traçado acima, Cf. LUKÁCS, 1981 d. Veja-se um exemplo: “o desenvolvimento das forças 

produtivas é necessariamente também o desenvolvimento das capacidades humanas, mas – e aqui emerge 

plasticamente o problema da alienação – o desenvolvimento das capacidades humanas não produz 

obrigatoriamente aquele da personalidade humana. Ao contrário: justamente potencializando capacidades 

singulares, pode desfigurar, aviltar, etc. a personalidade do homem.” (LUKÁCS, 1981 D: 564) Sobre a 

relação entre ontologia marxiana e alienação, de um ponto de vista mais modesto, Cf. SARTORI, 2010 b. 

95
 Aqui não se pode analisar a questão e não se sugere, de modo algum, que a teoria de Marx seja uma 

ontologia no sentido tradicional à Heidegger ou à Hartmann, por exemplo. Nesta visão “tradicional”, a 

compreensão do ser se opõe à compreensão histórica enquanto aqui, quando se diz “ontologia”, pretende-

se tratar de uma compreensão em que o ser é essencialmente objetivo, histórico e processual. Para que se 

esclareça a questão, Cf. LUKÁCS, 2010. 
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O que distingue de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele constitui o favo 

em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho obtém-se 

um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador, e, portanto, 

idealmente. (MARX, 1988, p. 142) 

 

Ao se tratar da possibilidade de autodeterminação do homem, é preciso tomar 

em consideração a possibilidade do homem ver seus próprios fins realizados, o que é 

possível com amparo na atividade teleológica. 
96

 

Nesse nível de apreensão do trabalho, há duas dimensões intimamente 

entrelaçadas: a atividade teleológica e a existência de algo que é objetivado por meio 

dessa atividade tornando-se exterior ao homem e possibilitando seu próprio 

desenvolvimento – trata-se do movimento que ocorre quando, por exemplo, o homem 

adquire o conhecimento para fabricar o machado; esse conhecimento não pertence mais 

ao indivíduo (e o mesmo acontece inicialmente com o machado), mas ao próprio gênero 

humano. Entrelaçam-se no trabalho, portanto, fins, meios e a realidade exterior, sem que 

haja quaisquer hierarquias traçadas previamente diante dessas determinações, que são 

sempre concretas e históricas. Como ressalta Marx, “os elementos simples do processo 

de trabalho são a atividade orientada a um fim ou o trabalho mesmo, seu objeto e seus 

meios.” (MARX, 1987, p. 143) Por conseguinte, ao se tratar da história como um 

processo de desenvolvimento objetivo, tem-se em mente o caráter também objetivo do 

desenvolvimento dos meios de produção. As finalidades do homem ganham 

importância a partir do momento em que o homem toma consciência que a história, nas 

palavras de Lessa, é a “história humana” a qual, como tal, é passível de transformação 

consciente. No que se deve perceber: esse entendimento sobre a história está ligado 

àquilo mencionado acerca da relação entre o trabalho, a teleologia, a transformação da 

realidade, a transformação do próprio homem, o desenvolvimento progressivo das 

capacidades do gênero humano e o caráter revolucionário que joga a consciência desses 

liames. E isso somente é perceptível com a emergência da sociedade civil-burguesa. 

Ou seja, trata-se de uma noção de história somente possível na medida em que 

os homens têm consciência da possibilidade da mudança histórica. Isso tem íntima 

relação com o fato de na época em que toma uma forma mais acabada essa noção de 

história chamada aqui de “moderna” é aquela em que as revoluções rondam a Europa. 

Hegel, por exemplo, escreve a Fenomenologia do Espírito sob o impacto da Revolução 
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 Novamente, um tratamento pormenorizado da questão encontra-se em LUKÁCS, 1981 a. 
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Francesa ao passo que o Manifesto Comunista é escrito por Marx e Engels tendo em 

vista justamente as revoluções de 1848. A ligação entre trabalho e história, pois, ganha 

maior concretude quando se têm em conta que a noção de história traçada rapidamente, 

e certamente de maneira insuficiente, acima, decorre, em grande parte, de a mudança 

aparecer no próprio cotidiano dos homens do século XIX. Como já dito, a consciência 

não pode ser jamais outra coisa que o ser consciente, e o ser dos homens é seu 

processo de vida real. Deste modo, a teoria de Hegel e de Marx também são uma 

tomada de posição diante da realidade de modo que ambos os pensadores figuram em 

relação às revoluções de sua época, Hegel na revolução burguesa e Marx na revolução 

operária. Karl Korsch, neste ímpeto, chega mesmo a dizer que fora Hegel “o último 

filósofo revolucionário da burguesia”. (KORSCH, 2008, p. 50) Deste modo, as idéias 

desses dois pensadores, Hegel e Marx, como não poderia deixar de ser pelo dito na 

introdução, remetem ontologicamente à própria realidade objetiva.  

Veja-se o que Lukács disse sobre Hegel: 

 

Hegel é não só o filósofo que mais profunda e mais adequada compreensão tem na 

Alemanha da essência da Revolução Francesa e do período napoleônico, mas, também, 

o único pensador alemão do período que se ocupa seriamente dos problemas da 

revolução industrial ocorrida na Inglaterra, e o único que deste modo pôs em relação os 

problemas da economia clássica inglesa com os problemas da filosofia da dialética. 

(LUKÁCS, 1963, p. 29) 
97

 

 

A grandiosidade da filosofia de Hegel não consiste, pois, no autor ser algum 

gênio criador incomparável, embora isso possa ter grande parcela de verdade. O autor 

da Fenomenologia do Espírito deve sua grandiosidade ao fato de ter refletido os 

problemas trazidos em sua época com maior perspicácia. Ao tratar de uma época em 

que a mudança emerge e em que a sociedade civil-burguesa coloca-se sobre seus 

próprios pés tanto no plano político, com a Revolução Francesa, quanto em termos 

econômicos com a revolução industrial, o pensador vai a fundo das questões e as vê de 

maneira relacionada em um conceito de história unitário. Assim, a concepção de Hegel, 

segundo aponta Lukács, é decorrente da correta apreensão dos próprios problemas que 
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 “Hegel es no sólo el filósofo que más profunda y adecuada compreensión tiene en Alemania de la 

essencia de la Revolución francesa y del período napoleónico , sino, además el único pensador elamán del 

período que se há ocupado seriamente de los problemas de la revolución industrial ocorrida en Inglaterra, 

y el único que por entonces puso em relación los problemas de la ecconomía clássica inglesa com los 

problemas de la filosofia de la dialética.” 
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emergem no capitalismo. Marx, vivendo em outra época, época em que a revolução já 

implica na organização dos trabalhadores e já pode tomar rumos que ultrapassem a 

própria organização da sociedade existente, também aparece como admirador da 

Revolução Francesa e também trata dos problemas que emergem com a revolução 

industrial. Porém, tem em mente as contradições que emergem de maneira insolúvel sob 

a ordem burguesa, marcada, por exemplo, pela dicotomia entre o burguês e o cidadão, o 

bourgeois e o citoyen. Assim, desde o princípio, vê a Revolução Francesa em seu 

próprio lugar, na época de emergência da burguesia, em princípio, democrática. A 

revolução que influencia mais o autor, assim, é uma revolução vindoura, amparada pelo 

crescente movimento operário da época, a revolução socialista. Tratando dos mesmos 

elementos que Hegel, Marx, noutra época, tem um impulso revolucionário contrário à 

própria ordem burguesa, a qual dera as bases para as sua concepção e para as 

concepções de Hegel. Isso ocorre de modo distinto, claro. Enquanto Hegel vê na ordem 

burguesa uma realização racional, Marx trata da irracionalidade do capital. Sua 

concepção de trabalho, por exemplo, diferencia-se daquela de Hegel na medida em que, 

para o autor idealista, o trabalho capitalista é uma manifestação do trabalho como tal; 

Marx, por sua vez, vê o trabalho da maneira narrada acima vendo o trabalho concreto e 

o trabalho abstrato, o trabalho subsumido aos imperativos de reprodução do capital, de 

modo muito distinto. 

Ou seja, trabalho e história relacionam-se também na medida em que duas 

concepções que se percebem de uma mesma problemática em épocas distintas aparecem 

com noções de trabalho, em alguns aspectos, decididamente contrapostas. 
98

 

Marcados por distintas concepções de trabalho estão Marx e Hegel também 

devido a suas próprias posições diante da realidade objetiva. Hegel, diante da Revolução 

Francesa e dos economistas clássicos ingleses vê os antagonismos da sociedade civil-

burguesa solúveis somente da esfera estatal. Com amparo nos economistas clássicos, 

também, a alienação aparece para Hegel em todo o ato individual, de modo que o pôr 

teleológico dos indivíduos necessariamente escapariam aos mesmos, formando-se no 

processo dialético, uma espécie de “astúcia da razão”, a qual levaria, inclusive, a uma 

concepção segundo a qual, em meio a essa “astúcia” há um telos na história, que seria 

aquele da própria razão. Marx, por sua vez, com a diferenciação entre o trabalho que 
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 Cf. LUKÁCS, 1963. 
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está submetido aos imperativos reprodutivos do capital e o trabalho concreto não vê 

toda a prática como eivada pela alienação. 
99

 O desenvolvimento humano, assim, não 

estaria relacionado a alguma “astúcia da razão” - esse posicionamento seria aquele de 

Hegel e dos economistas clássicos, ligados a uma burguesia ainda progressista. As 

virtudes de tal posição, assim, seriam aquelas do próprio desenvolvimento da ordem 

burguesa. Noutra época, e com uma revolução de novo tipo presente como 

possibilidade, para Marx, seria possível o próprio domínio consciente das condições de 

vida, as quais, se organizadas conscientemente, e não de acordo com os ditames 

mercantis, poderia levar, inclusive, àquilo levantado por Sergio Lessa: que os homens 

“compreendessem que a história é a história humana e, indo além, que tomassem a 

tarefa prática de mudar o rumo da história.” Como diz Lukács, “Marx nega a existência 

de toda a teleologia fora do trabalho (da práxis humana). (LUKÁCS, 2004, p. 67) 
100

 

Deste modo, com uma diferente concepção de trabalho daquela de Hegel, há também 

uma distinta concepção de história. Ela não é acompanhada por uma logicização da 

realidade objetiva. Deste modo, a possibilidade da mudança da própria história envolve 

inúmeras mediações, que sempre são sociais, dentre elas, por exemplo, as classes 

sociais, a relação entre classe e indivíduos singulares, os partidos, os sindicatos 

(juntamente com a relação dos indivíduos singulares com essas instituições), só para 

que se mencionem as medições mais tratadas na literatura marxista. Para a compreensão 

dessas mediações, e da maneira como elas aparecem na sociedade civil-burguesa, Marx 

teve que fazer nada menos que questionar as próprias bases da economia política, o que 

não pode ser tratado aqui, infelizmente. Assim, resta clara a ligação entre o trabalho e a 

história também nesse ponto. 

Viu-se, pois, que o trabalho foi percebido como uma determinação concreta de 

existência, que emerge com toda a clareza na época capitalista em meio à 

indiferenciação das formas de trabalho particulares; dessa forma fenomênica e imediata 

de manifestação do trabalho, remete-se a sua determinação mais essencial, a qual foi 

tratada acima. Passou-se, assim, à atividade automediada do homem em que os próprios 

fins do homem podem ser objetivados em um processo em que meios, fins e a realidade 
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 Veja-se Lukács sobre o assunto, o qual será retomado no tratamento dado por Hannah Arendt acerca de 

sua concepção de “trabalho”: “a objetificação é um tipo natural – positivo ou negativo, conforme o caso – 

do domínio humano sobre o mundo ao passo que a alienação representa uma variante especial que se 

realiza sob determinadas circunstâncias sociais.” (LUKÁCS, 2003, p. 46) 
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 “Marx niega la existência de toda teleologia fuera del trabajo (de la praxis humana).” 
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exterior se entrelaçam umbilicalmente, em mútua relação; após, verificou-se que, ao 

atuar sobre a realidade, o homem a transforma, produz algo novo que diz respeito ao 

gênero humano, modificando a si mesmo nesse processo. Desta maneira, transformando 

a realidade e se transformando de maneira consciente, o homem faz sua própria história, 

embora o faça sob condições que não são as de sua escolha 
101

, o que envolve toda uma 

análise das mediações que se colocam na prática concreta dos homens. Isso não pôde 

ser feito no momento, envolvendo a análise das relações sociais de uma época e as 

conseqüências das contradições que emergem dessas relações no que toca o 

desenvolvimento do gênero humano e a capacidade do homem para se autodeterminar 

de acordo com sua atividade teleológica: trata-se, assim, da necessidade de se adentrar 

na própria concretude histórica, o que também não pode ser realizado nesse grau de 

abstração de maneira satisfatória, somente tendo-se remetido à relação existente entre a 

concepção de história de Hegel, a concepção de Marx e o aparecimento da Revolução 

Francesa, da revolução de 1848 e da revolução industrial.   

O essencial acerca do mencionado, porém, é a percepção por parte do homem, 

que se dá primeiramente em determinada época, aquela do capitalismo, época da 

emergência da burguesia como classe revolucionária, de que a história é a “história 

humana” a qual, como tal, pode ser modificada conscientemente pelos homens. 

Assim, ultrapassa-se a apreensão das categorias como se apresentam 

imediatamente – partindo delas mesmas, vai-se, com Marx, a uma compreensão 

ontológica que tem por central a categoria do trabalho em que operam concretamente a 

prévia ideação do trabalhador e a realidade exterior; de tal feita, há um processo 

dialético em que o homem se coloca frente à realidade (dotado de vontade e com uma 

prévia ideação) ao mesmo tempo em que essa realidade é histórica e é legada pelas 

gerações anteriores. Há de se perceber a importância da atividade teleológica do homem 

tanto para a própria transformação do homem como para a transformação da realidade 

social que o circunda – não sendo a história pensável sem a transformação da realidade 

e do homem, história e trabalho estão unidos ontologicamente para essa abordagem.  
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 A já clássica passagem de Marx deixa a questão clara: “os homens fazem a sua própria história, mas 

não a fazem segundo a sua livre vontade; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob 

aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as 

gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos.” (MARX, 1997: 21) Já a questão sobre a 

“tradição de todas as gerações mortas” e o tratamento arendtiano da questão serão vistos posteriormente. 
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Essa questão é central ao tratamento da temática do trabalho e da transformação 

da realidade que engendra o novo. 

E nesse contexto, devem-se ver as distinções de Hannah Arendt, centrais 

principalmente em A Condição Humana, entre o “labor”, o “trabalho” e a “ação”. 

 A abordagem de Marx sobre a história é sui generis e não pode ser tratada aqui 

em pormenor, porém deixa-se claro o lugar de que se parte no tratamento dado ao tema 

do presente texto. Deste modo, se Hannah Arendt dialogou com o pensamento marxiano 

de seu modo, é justo que se tenha explicitado o contraponto com o qual a pensadora 

polemiza. 
102

 

Assim, analisar-se-á o “método” de Hannah Arendt, bem como o seu tratamento 

dispensado ao “trabalho”, ao “labor” e à “ação”, buscando-se verificar a maneira pela 

qual a atividade humana é vista pela autora na transformação da realidade objetiva. 

Primeiramente, ver-se-á a oposição entre o “labor” e o “trabalho”, os quais 

constituiriam, grosso modo, a esfera privada; depois, aparece a “ação” a qual teria a 

capacidade de trazer a novidade, rompendo com a continuidade. Por fim, verificar-se-á, 

de maneira preliminar, como essas questões relacionam-se com algumas determinações 

da concepção de história, como dito acima, como história humana. Para tais objetivos, 

ter-se-á em conta a relação entre a história e a transformação da realidade por meio da 

atividade humana. 
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 É preciso deixar claro que aqui o somente se estabelece um “ponto de partida” não havendo pretensão 

alguma de estabelecer de maneira exaustiva os autores com quem Arendt polemiza acerca da questão que 

conduz o presente texto. Como se verá à frente, isso se justifica também por a autora estar, na época em 

que elaborou suas famosas distinções mencionadas, engajada em um projeto sobre os “elementos 

totalitários do marxismo”. Dentre os autores com que ela polemiza certamente deveriam aparecer, 

somente para que se mencione alguns, Agostinho, Kant, Hegel, Marx, Kierkgaard, Nietzsche, Benjamin e 

Heidegger. Como o tratamento a ser dado pela autora alemã é estabelecido em meio a sua discussão com 

Marx, nada é mais justo que colocar como pano de fundo para a teoria de Arendt o tratamento dispensado 

ao trabalho e à história pelo autor de O Capital. A questão será tratada nesse momento somente tendo-se 

em conta os delineamentos fundamentais das categorias e das distinções que a autora estabelece, 

principalmente, mas não só, em A Condição Humana, de tal feita que um tratamento adequado acerca da 

história em Arendt pode partir da presente análise, mas de maneira alguma pode ser reduzida a ela; 

também não podendo ser deduzido sem as devidas mediações das diferenciações da autora. Entretanto, a 

questão acerca do caráter de “dedução” de algumas exposições de Arendt será visto em estágio mais 

avançado do texto. 
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1.2. A “Análise Conceitual” de Hannah Arendt 

 

Hannah Arendt busca a experiência grega para se opor à experiência moderna, 

de maneira que ao mesmo tempo em que a autora dá, para que se use a linguagem de 

Heidegger, um “passo de volta” 
103

 em direção à antiguidade, seus motivos são 

intimamente ligados a sua compreensão da modernidade. 
104

 

Assim, vale ressaltar a maneira pela qual a autora chega a suas categorias, 

maneira a qual, como se verá com clareza, é oposta àquela traçada por Marx, e vista 

acima de modo sumário. 

Ao invés de Arendt partir do mais desenvolvido (e, portanto, do moderno) para 

perceber a real natureza das categorias, seu caminho é o inverso. Se Marx partiu de uma 

análise da própria sociedade de sua época – a sociedade civil-burguesa - para chegar às 

concepções mais basilares de seu pensamento, Arendt buscará a sociedade e a 

experiência gregas como parâmetro, tendo em mente a apreensão, novamente, para que 

se utilize a linguagem de Heidegger, do “originário”. 
105

 Em segundo lugar, se em sua 

apreensão das categorias Marx passou pela forma em que o trabalho se apresentava em 

sociedade como manifestação imediata, e, partindo da própria abstração razoável do 

real, chegou a determinações de existência mais essências, Arendt parte da antiguidade 

e vê a modernidade pelo prisma daquilo que averiguou sobre a experiência grega. 
106

 

Assim, se Marx parte do concreto (que é síntese de determinações), Arendt parte de uma 

concepção do que teria sido a sociedade grega para que, somente depois, possa iluminar 
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 A expressão será vista com mais cuidado, embora, claro, não posa ser estudada aqui com a devida 

atenção, mais à frente, quando se tratar do “labor” e do “trabalho” em Arendt. 
104

 Segundo uma Laure Adler, a vida de Arendt fora muito marcada por Heidegger, inclusive. Sobre a 

década de 50, década em que tem início a produção da autora que é estudada aqui, “Hannah pensa em 

Heidegger o tempo todo, lê Heidegger, anota Heidegger, pensa sobre Heidegger, comenta as fontes de 

pensamento de Heidegger, recebe cartas de Heidegger, reflete a partir de Heidegger, e começa a elaborar 

uma formulação do „pensar-agir‟ que constituirá o fio condutor de sua filosofia futura, alimentando-se da 

definição do pensamento de Heidegger.” (ADLER, 2007, p. 335),  

105
 A noção de “originário” foi desenvolvida , sobretudo, por um dos mestres de Arendt, Martin 

Heidegger, quem diz em seu A Origem da Obra de Arte que “originário significa aqui aquilo a partir de 

onde e através do que algo é o que ele é e como ele é. A isto o que algo é, como ele é chamamos de 

essência. O originário de algo é o proveniente de sua essência.” (HEIDEGGER, 2010, p. 35) Mais à 

frente se verá que esta noção será central em Arendt para  a sua crítica da modernidade. 
106

 Como se verá, a valorização de Arendt acerca da política bebe na “experiência grega”, a qual teria sido 

autenticamente política, em oposição à modernidade em que, segundo as palavras da autora, vigoraria o 

“esquecimento da política”. Sobre o assunto, Cf. DUARTE, 2001. 
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a modernidade. Assim, em sua obra A Condição Humana, a autora começa justamente 

pela definição. 
107

 Dá os conceitos do que seriam o “trabalho”, o “labor” e a “ação” para 

somente depois de estabelecer as bases prévias de seu raciocínio, tratar do real por meio 

de noções cuja definição é estabelecida logo no início do livro e de acordo com uma 

concepção que não é previamente explicitada. Parte-se da definição, e do “originário”, 

para, somente então, adentrar na realidade histórica moderna, pois. No que se deve 

ressaltar, desde logo, que essa démarche, não é só muito distinta da maneira pela qual 

Marx apreende as categorias, que seriam “determinações de existência” para o autor 

alemão – a teoria de Arendt parte justamente de uma “fuga” diante da realidade objetiva 

a qual, para que se chegue à sua concepção “originária”, é “colocada entre parênteses”. 

Só por isso já se vê a influência fundamental que os mestres de Arendt têm em sua 

metodologia, sendo essa abordagem muito comum na filosofia chamada por Lukács de 

irracionalista, notadamente daqueles que se basearam na fenomenologia como Husserl, 

e o outrora mestre de Hannah Arendt, Martin Heidegger. 

Essa concepção metodológica da autora é de grande importância e será também 

explicitada ao longo do texto, no entanto, aqui vale mencionar a oposição frontal de 

Arendt quanto a Marx também no que toca o ponto de partida. Segundo Leonardo 

Avritzer essa oposição quanto a Marx não é só metodológica, sendo as preocupações da 

autora acerca da modernidade aquelas acerca de um tratamento específico dado a essa, o 

marxista. Ou seja, aqui há de se perceber, também em alto nível de abstração, a 

oposição, desde o início basilar, de Arendt ao marxismo. 

 

Os motivos que levaram Hannah Arendt a um reexame da política no mundo antigo são 

os mais modernos possíveis: [...] a crítica à predominância do conceito de fabricação no 

mundo moderno surge de uma crítica vigorosa ao pensamento marxiano, Hannah 

Arendt, em A Condição Humana, estabelece uma diferença entre a naturalidade e a 

artificialidade justamente para apresentar uma alternativa ao pensamento marxiano. 

(AVRITZER, 2006, ps. 150-151) 

 

 Essa relação tensa de Arendt quanto à modernidade manifesta-se por um 

confronto com o pensamento de Marx, assunto que ganha importância na obra da autora 

depois de a publicação de Origens do Totalitarismo, como se verá com mais cuidado 
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 A maneira como se usa aqui a noção de “definição” a coloca em um campo epistemológico. Busca-se 

mostrar que, mesmo que a autora tente relacionar as principais noções de seu pensamento, de maneira 

mais ou menos mediada, com a experiência grega, ela permanece concebendo as principais categorias 

pelas quais opera de maneira dissociada da realidade social. 
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mais à frente. 
108

 A oposição da pensadora a Marx se dá também na medida em que seu 

tratamento dispensado às categorias é oposto aquele do autor de O Capital, tratamento 

esse que, como já mencionado, se aproxima das abordagens irracionalistas. 

Marx havia dado concretude às categorias na medida em que seriam “formas de 

ser, determinações de existência” abstraídas na e pela própria realidade. Arendt não 

pode fazer o mesmo, pois as suas abstrações sequer pretendem partir da sociedade civil-

burguesa em que a pensadora se insere – há uma “fuga” dessa, para que se utilize a 

dicção de Lukács acerca do irracionalismo; busca-se a experiência grega como 

parâmetro, o que tem como conseqüência o estabelecimento das categorias de que a 

autora irá partir como construtos, tipos, enquadramentos cujo parâmetro estaria na 

antiguidade; e, deve-se dizer que, embora a pensadora pretenda trazer o caráter 

“originário” das categorias ao buscá-las na experiência da polis grega, essas não 

aparecem na modernidade nas relações reais, como se verá posteriormente com mais 

cuidado.  Assim, partirá a autora de uma série de distinções as quais não estão presentes 

na própria realidade das relações históricas efetivas de sua época, mas sim nas 

construções, nas definições que a autora parte e usa para tratar da realidade (a 

experiência grega, assim, deveria ser “rememorada”). 
109

 Tratando de suas distinções 

(no caso a autora se refere àquela entre “poder” e “violência”, a qual só pode ser tratada 

em um grau maior de concretude da análise), Arendt é explícita sobre esse ponto 

mencionado logo acima: “talvez não seja supérfluo acrescentar que essas distinções, 

embora de forma nenhuma arbitrárias, dificilmente correspondem a compartimentos 

estanques no mundo real, do qual, entretanto, são extraídas.” (ARENDT, 2009 c, p. 63) 

Nesse sentido, se explicita na autora uma crítica às categorias como “compartimentos 

estanques” na medida em que ela não busca delimitações estabelecidas com precisão, 

mas põem suas distintas noções de maneira a torná-las úteis e operacionais em suas 

análises e não conforme estariam presentes na própria realidade que, para a autora, 

parece não ser passível de apreensão em suas formas mais concretas de determinação 

por meio das categorias, que são buscadas, como já se mencionou, em seu contexto 

                                                             
108

 Para uma análise das contradições que permeiam o texto de Origens do Totalitarismo, deve-se 

averiguar o texto de Domenico Losurdo em que o autor italiano mostra a evolução do pensamento da 

autora aqui tratada em meio ao contexto da publicação de seu texto, a saber, a guerra fria. Cf. LOSURDO, 

2006. 
109

 Sobre a questão da rememoração em Arendt não se pode tratar no presente momento, pois envolve 

aspectos que ainda não podem ser desenvolvidos com o aparato mencionado. Sobre o assunto, Cf. LENM, 

2006. No entanto, já se deve assinalar que a questão envolve as noções, a serem desenvolvidas no 

presente texto posteriormente, de “esquecimento da política” e de “história”. 
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“originário”. 
110

 Essa tensão entre o caráter originário e, de certo modo “plástico”, das 

noções de Arendt será visto no final desse capítulo. Aqui, deve-se dizer: não 

correspondendo à realidade, pois, as categorias, como usadas por Arendt, em aspectos 

essenciais, assemelham-se àquilo que foi chamado por Max Weber de “tipos ideais”: 

 

Trata-se de um quadro de pensamento, e não da realidade histórica, e muito menos da 

realidade “autêntica”, e não serve de esquema no qual se pode incluir a realidade de 

maneira exemplar. Tem antes o significado de um conceito limite puramente ideal, em 

relação ao qual se mede a realidade a fim de estabelecer o conteúdo empírico de alguns 

de seus elementos importantes, e com o qual é comparada. (WEBER, 2008, p. 53) 

 

A questão deve ser tratada com cuidado, antes de se voltar à natureza das 

distinções de Arendt (as quais, como se verá, distanciam-se dos tipos ideais de Weber, 

elogiados por Karl Jaspers, também um de seus mestres, em alguns sentidos). No que é 

preciso que se estabeleça que essa concepção da autora segundo a qual as categorias não 

são componentes da própria realidade manifesta-se em seu tratamento dispensado ao 

próprio processo de conhecimento. Tendo em conta o pensamento (que na autora é uma 

“faculdade” 
111

, oposta à vontade e à memória), Arendt manifesta-se do seguinte modo: 

 

Analogias, metáforas e emblemas são fios com que o espírito se prende ao mundo, 

mesmo no momento em que, desatento, perde o contato direito com ele; são eles 

também que garantem a unidade da experiência humana. Além disso, servem como 

modelos no próprio processo de pensamento, dando-nos orientação quando tememos 

cambalear às cegas entre experiências nas quais nossos sentidos corporais, com sua 

relativa certeza do conhecimento, não nos podem guiar. (ARENDT, 2009 e, p. 129) 

 

 A passagem mencionada está presente em A Vida do Espírito, derradeira obra da 

autora. No entanto, certamente pode dar luz à análise a que se procede aqui – se A 

Condição Humana ocupa-se da vita activa, a última obra da autora se dedica ao estudo 

da vita contemplativa – e Elisabeth Young Bruehl dá ainda mais uma razão para a 
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 A crítica de Mészáros quanto a esse procedimento da autora é enfática à medida que reconhece que em 

Arendt, “ademais, as categorias articuladas de forma dual não são estabelecidas sobre a base da evidência 

verificável, mas com a premissa meramente estipulada de definições formalistas”. (MÉSZÁROS, 2009, p. 

85)  
111

 A pensadora distingue “faculdades humanas”, estabelecendo o tratamento dado por cada uma dessas à 

realidade; de tal feita, esse procedimento, aproximado daquele kantiano tão criticado por Hegel, Marx e 

Lukács, mas também por Heidegger, marca fortemente o pensamento da autora. A questão aparece, 

sobretudo, em sua obra A Vida do Espírito. Deste modo, há de se perceber que a autora utiliza diversos 

autores para conformar seu pensamento, autores esses nem sempre compatíveis entre si. A razão para que 

isso seja possível será vista no final do capítulo. 
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passagem poder ser de grande serventia aqui: “Arendt fez planos para um livro que 

complementaria A Condição Humana; ela o chamaria de A Vida do Espírito.” 

(YOUNG-BRUEHL, 2004, p. 381) 
112

 A passagem mencionada acima demonstra que, 

da posição de Arendt, a abordagem dada ao “pensar”, à “vontade” e à “memória” 

(tratados na última obra da autora) pode ser realizada separadamente de uma análise 

daquilo que comporia a vita activa, embora se trate de uma relação que, de certa 

maneira, seria de complementaridade. O “trabalho”, o “labor” e a “ação”, embora 

apareçam de forma “complementar”, são separados das “faculdades humanas” – ou seja, 

há uma separação entre o tratamento da teoria e da prática para que depois elas possam 

ser vistas como completares. Com isso em mente, o “mundo” 
113

 liga-se ao “espírito” 

por meio dessas conexões; se o “mundo” diz respeito à atividade humana, ele somente é 

apreendido posteriormente de maneira que a apreensão da realidade e a atuação sobre 

ela não estariam envoltas em um processo unitário, mas em uma relação em que a 

dicotomia entre a atividade e a contemplação joga papel essencial.  

Isso se reflete na maneira como a autora trata as categorias. Ao invés de a autora 

tratá-las como “formas de ser”, ela estabelece a separação entre o “espírito” e o 

“mundo” 
114

, que viriam a se unir pelos fios das “analogias, das metáforas e dos 

emblemas”. Assim, o “processo de pensamento” tratado pela a autora se dissocia da 

práxis concreta não só na medida em que, para a autora, “todo o pensar exige um pare-

e-pense” (ARENDT, 2009 e, p. 97) - ou seja, pressupõe que não se esteja em atividade - 

mas também quando a autora utiliza “modelos” retirados da experiência grega 
115

, os 
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 “Arendt made plans for a book to complement The Human Condition; she would call that book The 

Life of Mind.” 
113

No grau de abstração em que se está tratando a teoria de Hannah Arendt, é bom ressaltar que há 

algumas influências que são importantes na autora e que marcam sua posição “metodológica”. Alguns 

importantes interpretes de Arendt, como Seyla Benhabib, por exemplo, afirmam que sua definição de 

“mundo” deve muito a obra Ser e o Tempo de Martin Heidegger de maneira que os delineamentos de tal 

conceito, ao serem tratados abaixo, serão vistos também tendo em conta noções heideggerianas que 

aparecem na autora, como aquela de estar “lançado”. O que, como se pretende demonstrar, tem 

conseqüências importantes no desenvolvimento dado pela autora às suas distinções, as quais remetem à 

experiência grega, mas não permanecem somente nessas, como se mostrará principalmente ao se tratar da 

revolução. A posição de Benhabib, inclusive, indica que a obra que fundamenta as mencionadas 

distinções “A Condição humana, precisa ser lida de uma maneira mais sutil e com nuances, com um 

engajamento em um complexo e múltiplo diálogo com Aristóteles, e com Martin Heidegger e Karl 

Marx.” (BENHABIB, 2000, p. X)  
114

 Neste ponto, a influência de Heidegger parece ser essencial, como aponta Jorge Grespan: “ele vem da 

filosofia heideggeriana, sendo desenvolvido por Hannah Arendt em A Condição Humana.” (GRESPAN, 

2009, p. 27) 
115

 Há de se notar que a ênfase dada à experiência grega pela autora em A Condição Humana tem por 

essencial a propriedade privada, a economia familiar e a ausência de demandas imperativas por parte dos 
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quais serão seu próprio ponto de partida. E na passagem também é possível se perceber 

outra oposição: aquela entre os “sentidos corporais, com sua relativa certeza do 

conhecimento” e o “processo de pensamento” que deveria adentrar os meandros nos 

quais a sensibilidade não é capaz de se aventurar; tratar-se-ia de um processo em que a 

“metáfora, a analogia e os emblemas”, servindo de “modelos”, levam o pensamento 

rumo ao desconhecido, em que se é levado a “cambalear às cegas”. Nesse sentido, a 

antinomia entre o pensamento e a sensibilidade, tão criticada por autores como Lukács 

ao tratar de Kant, é clara em Arendt. 
116

 Sua teoria aparece, de certo modo, como se 

autônoma em relação à realidade moderna fosse, rumando pelo caminho estabelecido, 

não sem alguma arbitrariedade, por si própria, aquele da “analogia, da metáfora e do 

emblema”. Esse é um procedimento metodológico que será muito importante à autora 

na medida em que ela, para se opor à modernidade, bebe naquilo que vê na experiência 

dos gregos, tratada em A Condição Humana. 

Deve-se perceber que, assim, a apropriação das categorias tem como essencial 

não a práxis histórica concreta, mas o resgate realizado pela “abertura” oferecida pela 

linguagem, pelo discurso. 
117

 Há um “passo de volta”, para que se utilize a dicção de 

Heidegger, e esse passo se dá na medida em que somente se apreende a realidade 

objetiva por meio de “metáforas”, “analogias” e “emblemas” – ou seja, desde já se 

percebe que o ser em si da realidade objetiva presente é visto como incognoscível, ou 

pelo menos, seria indesejável refleti-lo. A postura de Arendt, pois, não é dissociável 

daquele agnosticismo tão patente nas concepções irracionalistas.  

Diante de tal postura, aparece também uma hipertrofia do papel da linguagem e 

do discurso, na medida em que sequer é na prática que, como uma posição, a apreensão 

racional da realidade se dá. 

                                                                                                                                                                                   
cidadãos para que se saciem as necessidades naturais; a vida da polis surge nesse contexto para a autora. 

Trata-se, pois, de uma leitura particular daquilo que teria sido a sociedade grega, deve-se deixar claro. 
116

 Embora a influência de Heidegger não possa ser desconsiderada, nesse ponto ao menos, a autora se 

separa de Heidegger e se aproxima de autores como Kant, quem também é apropriado pela autora em 

determinados pontos, como se verá. Essa apropriação certamente não é feita de maneira simples, sendo a 

pensadora, nestes pontos, como aponta Ronald Beinner, “guiada não só por Kant, mas também por 

Agostinho e Nietzche.” (BEINNER, 1992, p. 115) - “guided not only by Kant, but also by Augustine and 

Nietzsche.”  

117
 O sentido dado por Arendt à noção de linguagem não pode ser tratado aqui em toda sua complexidade. 

Porém, há de se perceber que o papel que ela atribui à linguagem não é aquele em que essa é meramente 

um meio para a comunicação. Antes, a linguagem traria em si aspectos essenciais às próprias distinções e 

definições da pensadora, como restará claro mais à frente. A linguagem, para a autora, “originariamente”, 

liga-se a “acontecimentos”, a experiências políticas, como se explanará mais à frente. 
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O puro nomear das coisas, a criação das palavras, é a maneira humana de apropriação, 

e, por assim dizer, de desalienação do mundo no qual, afinal, cada um de nós nasce, 

como um recém-chegado e um estranho. (ARENDT, 2009 e, p. 119) 

 

 O conhecimento, pois, não é visto pela atividade concreta do homem; a própria 

apropriação daquilo que aparece como alheio, como alienado, ao homem não é uma 

atividade prática, mas algo regido pela linguagem, nas palavras de Arendt, pelo “puro 

nomear das coisas” – dessa maneira, a sua compreensão das categorias é muito diferente 

daquela de Marx; pode-se mesmo dizer que é oposta. O que também é claro na 

abordagem que enfoca o indivíduo, que “nasce, como um recém-chegado e um 

estranho”; a questão irá ser tratada quando se analisar a “ação” e sua relação com a 

“revelação”, mas já se destaca neste nível da análise em que as posições metodológicas 

da autora se explicitam. Nelas se percebe, inclusive, que há um abismo entre o sujeito e 

o “mundo”. A atividade de cognição, a qual, como se mencionou na introdução, é 

sempre prática, parece impossível para a autora em meio à própria atividade. Para 

Arendt, “todo o pensar exige um pare-e-pense”, de modo que diante de um mundo 

essencialmente estranho, alienado, que, em verdade, é o mundo do capital manipulatório 

em que a autora se posiciona, a atividade prática aparece como dissociada do 

conhecimento e da apreensão racional da realidade. Com isso, a cognição operaria por 

meio do “nomear das coisas”, da “criação de palavras”. Essas seriam as maneiras pelas 

quais os homens, pode-se dizer, para a autora, ontologicamente, alienados do mundo, 

uma vez que “cada um de nós nasce como um recém-chegado e um estranho”, 

apreendem a realidade objetiva.  

Isso, como se verá à frente, tem como suposto a concepção da autora acerca do 

“labor”, do “trabalho” e da “ação”. 

É bom se destacar, porém, que Arendt não nega simplesmente que o 

conhecimento possa vir da prática, mas – partindo da antinomia entre vita activa e 

contemplativa, estabelece algo que completa o levantado acima: 

 

O pensar enquanto tal, e não apenas o levantamento das “questões últimas” 

irrespondíveis, mas toda a reflexão que não serve ao conhecimento e que não é guiada 

por necessidades e objetivos práticos, está, como observou Heidegger, “fora de ordem”. 

Ela interrompe qualquer fazer, qualquer atividade comum, seja ela qual ela for. 

(ARENDT, 2009 e, p. 97) 
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 Mais aspectos se explicitam. Trata-se do pensar “enquanto tal”; e, se algo assim 

existe, há de se convir que haveria um determinado tipo de conhecimento o qual, caso 

se usasse uma terminologia acurada, não deveria ser enquadrado no “pensar”. Pela 

passagem, a pensadora opõe o pensar a “toda a reflexão que não serve ao conhecimento 

e que não é guiada por necessidades e por objetivos práticos”, de maneira que ela 

reafirma aquilo que antes se percebeu: a forte antinomia entre teoria e prática que 

perpassa sua reflexão e que é constitutiva de sua metodologia. Essa antinomia, por sua 

vez, poderia se enquadrar no pensamento “fora de ordem”, que “interrompe qualquer 

fazer, qualquer atividade comum, seja ela qual for” – e a autora é tributária a Heidegger 

novamente nesse ponto, que será esclarecido quando se tratar à frente do papel da 

contingência e do “milagre” na “ação”. De tal feita, mesmo não tratando 

necessariamente “questões últimas”, as quais a autora julga irrespondíveis, mas que em 

outro lugar diz tratar-se de “questões chamadas metafísicas (que na verdade são as 

únicas que interessam a todos)” (ARENDT, 2008 c, p. 379), há uma oposição entre o 

“pensar” – o qual a autora irá utilizar ao escrever seus textos, por exemplo - e uma 

reflexão ligada à própria realidade, que aparece na vita activa propriamente dita. Para 

Arendt, assim, o pensamento opõe-se ao ser, sendo sua abordagem, nesse ponto, 

fortemente antinômica e epistemológica. 
118

 As oposições da pensadora, pois, 

estabelecem-se na medida em que se buscam condições dissociadas da prática, “toda a 

reflexão que não serve ao conhecimento e que não é guiada por necessidades e por 

objetivos práticos” – esse seria o corolário para todo o pensar.  

Deste modo, certamente pode ser apontado certo caráter de elitismo e de 

aristocratismo na teoria do conhecimento da autora, muito embora, como se verá, não 
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 Tais antinomias foram tratadas na obra de juventude de Lukács, História e Consciência de Classe 

como as “antinomias do pensamento burguês”. Dentre outros atributos dessas antinomias, estaria a 

impossibilidade da apreensão da “coisa em si” kantiana. No que se deve notar que, ao tratar as categorias 

como “modelos”, Arendt aproxima-se do epistemologismo à Kant de tal feita que, sendo suas categorias 

construtos mentais apartados da realidade concreta da modernidade, a crítica de Lukács talvez possa ser 

estendida à autora de A Condição Humana, autora que sempre avalia um pólo da antinomia em 

detrimento do outro, estando de um lado aquilo que é mais autêntico e “originário”, doutro o que deve ser 

rechaçado. Em outros termos, os quais serão vistos depois, de um lado encontrar-se-ia o a previsibilidade 

daquilo que se apresenta imediatamente, doutro, a imprevisibilidade da “ação”. A questão será tratada 

depois, porém, no momento, deve-se apontar que, nesse sentido, pode-se dizer que, também na 

metodologia arendtiana, se permaneceria “na mesma mediada e igualmente sem esperança, nos extremos 

do empirismo grosseiro e do utopismo abstrato.” (LUKÁCS, 2003, p. 184) Lukács, no caso, trata da 

consciência reificada, o que mostra que seu método, mesmo em uma obra de juventude, é oposto a esse 

procedimento segundo o qual se parte da incogniscibilidade da coisa em si. 
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haja preponderância de uma teoria aristocrática do conhecimento na autora, quem 

valoriza o senso comum neste aspecto, por exemplo.  

Havendo essas oposições mencionadas, o tratamento dado pela pensadora fica 

mais claro e se manifesta, também, no tratamento dispensado à chamada vita activa, que 

aparece logo no próximo tópico do presente escrito.  

No que, por fim, acerca desse ponto tratado neste item, há de se averiguar o 

fundamento metodológico para que a autora parta da experiência grega - Elizabeth 

Young-Bruehl é esclarecedora: 

 

Ela chamou seu método filosófico de “análise conceitual”; sua tarefa seria achar “de 

onde conceitos vêm”. Com ajuda da filologia ou da análise lingüística, ela levava os 

conceitos políticos de volta às suas experiências históricas concretas e geralmente 

políticas de que emergiam esses conceitos. Assim, ela estava apta a tratar do quanto o 

conceito tinha se desviado de sua origem, traçando um quadro desse desvio dos 

conceitos no curso do tempo, marcando os pontos de confusão lingüística e conceitual. 

Para colocar a questão de outra maneira: ela realizava um tipo de fenomenologia. 

(YOUNG-BRUEHL, 2004, p. 318) 
119

 

 

Embora compartilhe com Weber certos aspectos quanto ao tipo ideal, sua 

concordância com essa metodologia do autor não é completa, pois. 
120

 O autor de 

Economia e Sociedade é claro quando diz que se trata de “um quadro de pensamento, e 

não da realidade histórica”, o que corresponde ao que ocorre com os conceitos 

arendtianos, muito embora esses tenham que ser remetidos à experiência grega e, neste 

                                                             
119

 “She called her philosophical method “conceptual analysis; her task was to find “where the concepts 

come from.” With the aid of philology or linguistic analysis, she traced political concepts back to the 

concrete historical and generally political experiences which gave rise to the concepts. She was than able 

to gauge how far a concept had moved from its origins and to chart the intermingling of concepts over the 

course of time, marking points of linguistic and conceptual confusion. To put the matter another way: she 

practiced a sort of phenomenology.” 
120

 Isso se dá mesmo que alguns dos mais respeitados intérpretes de Arendt acreditem que ela use tipos 

ideais. Young-Bruehl, em outra obra, diz: “Com efeito, Origens do Totalitarismo fornece um esquema 

(um tipo ideal) para totalitarismo. De maneira similar, ela estudou as revoluções e criou dois esquemas, as 

revoluções do tipo americano e aquelas do estilo francês...” (YOUNG-BRUEHL, 2006 ps. 174-175)- “In 

effect, The Origins of Totalitarianism supplied a schema (the ideal type) for totalitarianism. Similarly, she 

studied revolutions, and created two schema – American-style revolutions and French-style 

revolutions…” a questão acerca do “tipo ideal” não é precisa, como se mostrará na continuação da 

explicação. No entanto, os dois “esquemas” construídos por Arendt, e que serão estudados mais à frente, 

são aqueles de que se pode retirar uma análise efetivamente ontológica, pois, como se mostrará, trata-se 

de posicionamentos concretos da autora, que pressupõem uma apreensão de seus conceitos, certamente, 

mas que somente pode serem vistos com clareza em meio à concretude das determinações da obra política 

de Hannah Arendt. Há de se começar do abstrato rumo ao concreto, mas a própria abstração só se 

explicita ao se tratar corretamente do concreto. Ou seja, somente no fim do presente escrito ficará 

efetivamente explicitada a importância do tratamento dispensado ao método da autora. 
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sentido, estejam ligados não só como uma construção mental, mas em uma realidade já 

existente e, o que será central depois, “esquecida”. Na passagem, em seguida, Weber 

acrescenta não se tratar “muito menos da realidade „autêntica‟”, no que há certo 

afastamento quando à Arendt, novamente: é claro que, assim como Weber, a pensadora 

rejeita uma certa concepção dita “essencialista” 
121

 das “categorias do pensamento”, no 

entanto, enquanto o autor alemão busca a objetividade das ciências sociais, a autora de 

A Condição Humana busca o conceito em “sua origem”, o que não deixa de 

corresponder à busca de uma “realidade autêntica”, a qual apareceria por meio da 

experiência grega em que, como se mostrará depois, ainda não teria havido o 

“esquecimento da política”. Ou seja, ao buscar a “autenticidade” da Grécia, em 

detrimento do “esquecimento” moderno, há parâmetros normativos em Hannah Arendt. 

A “análise conceitual” encontra-se nesse contexto: não diz respeito à realidade histórica 

efetiva na modernidade capitalista, certamente; porém, busca uma experiência histórica 

“autêntica”, aquela em que os conceitos haveriam surgido. Os conceitos arendtianos, 

nesse sentido, seriam vistos por meio de uma apropriação “autêntica”, “originária” da 

realidade: se “o puro nomear das coisas, a criação das palavras, é a maneira humana de 

apropriação, de desalienação do mundo”, a pensadora busca as experiências originárias 

que teriam dado ensejo a essa “desalienação” do homem em relação ao “mundo”. A 

linguagem, como já mencionado, tem papel importantíssimo nesse “método filosófico”, 

dando ensejo a uma forma de “abertura”, termo também muito caro a Heidegger. A 

autora vai às “origens” dos termos, vê como eles se desviam do caminho original 

trilhado pela apropriação feita em meio às “experiências históricas concretas e 

geralmente políticas de que emergiram esses conceitos”, e depois toma esses termos 

como parâmetro em sua obra. Ao tratar da linguagem, assim, a pensadora dá grande 

importância a essa. A linguagem, percebe-se, não é vista como simples conjunto de 

signos: aproximando-se muito mais de um meio pelo qual, uma vez não sendo possível 

se apreender a realidade objetiva por meio da atividade prática do homem, dá-se, para 

que se utilize a nomenclatura de Heidegger, o “desencobrimento” para, 

                                                             
121

 Essa rejeição de Arendt é muito diferente daquela de Weber, pois, ao estabelecer uma forma 

“originária” para os conceitos, é preciso que se perceba que há sim uma noção segundo a qual às 

categorias correspondem essências imutáveis. Não deixa de ser irônico, pois, que a autora creia ser 

ingenuidade buscar categorias que correspondam à realidade efetivamente existente – seu método propõe-

se a uma tarefa muito mais árdua, a de captar a categoria em seu contexto “originário”, o qual, inclusive, 

como “acontecimento” (o termo será tratado à frente) já teria tido existência e efetividade, mas teria sido 

remetido ao “esquecimento”. 
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fenomenologicamente, ser possível se chegar a algo mais “originário”, que escape da 

“confusão lingüística e conceitual”.  

Em meio à vida moderna do capitalismo manipulatório, pois, a postura da autora 

é aquela que busca algo “esquecido” e “originário”, não havendo, de imediato, em meio 

às potencialidades presentes na forma de sociabilidade burguesa, modo algum de se 

superar o modo como as relações sociais de sua época se concatenam. 

A pensadora não vê a verdade apreendida pelo pensar como adequação, pois.  

Aproxima-se ela muito mais da noção grega, retomada por Heidegger, de Aletheia. O 

que se liga a uma apropriação fenomenológica da realidade, na medida em que, 

buscando – por meio de um “passo de volta” - as experiências “originárias”, parte 

daquilo que “se mostra”, se “abre” para que se possa remeter a algo “originário” e 

“autêntico”. Diz Heidegger que “o fenômeno mostra-se a si mesmo, significa um modo 

privilegiado de encontro”. (HEIDEGGER, 2005 a, p. 61) E o método de Hannah Arendt 

muito tem disso. Em meio à modernidade, para ela, marcada pelo “esquecimento”, seria 

preciso se retomar aquilo que se encontraria “esquecido” e que, pode-se mesmo dizer, 

ao haver uma relação muito mais próxima, segundo Arendt, do que aquela adequada ao 

pensar na modernidade, continuaria modernamente sequer sem ser pensado – sua teoria 

e seu método viriam nesse escopo, pensar o “originário”, o “esquecido”. 

Assim, a autora não pode partir de outro tempo que o seu, em que haveria 

“confusão lingüística e conceitual”, no entanto, por uma análise da linguagem, ela 

buscará chegar às experiências originárias que parecem terem sido “esquecidas”, sendo 

necessário um tipo de fenomenologia para que desse encobrimento apareçam as 

categorias arendtianas. 
122

 Os conceitos de Arendt são construtos que não correspondem 

                                                             
122

 A influência da teorização heideggeriana parece ser marcante, aparecendo tanto a temática do 

desvelamento, do desencobrimento, quanto a negação do Aufhebung, o que levaria a uma posição em que 

há um “passo de volta”, como diria Heidegger. As relações Heidegger-Arendt, no entanto, não podem ser 

tratadas aqui em profundidade. O assunto, entretanto, foi tratado em VILLA, 1996. Aqui, aponta-se, 

porém, uma aproximação traçada por Seyila Benhabib acerca dessa mesma questão do método da autora: 

“os pensamentos de Arendt são influenciados por uma tentativa fenomenológica de encontrar o estado 

original do fenômeno como sendo aquele privilegiado. Oposta à ruptura, ao deslocamento, essa visão 

enfatiza a continuidade entre a origem e o presente e procura desvelar na origem a perdida e encoberta 

essência do fenômeno. O pensamento filosófico se torna um exercício mimético de resgate, de permitir a 

„re-pre-sença‟ dos seres por eles mesmos, em terminologia heideggeriana.” (BENHABIB, 2000, p. XI) – 

“Arendt´s thoughts are also influenced by an phenomenological attempt to find an originary state of the 

phenomena as being the privileged one. As opposed to rupture, displacement, e dislocation, this view 

emphasizes the continuity between the origin and the present and seeks to uncover at the origin the lost 

and concealed essence of the phenomena. Philosophical thinking becomes an exercise of mimetic 

recollection, of allowing beins „to represence‟ themselves, in heideggerian terminology.” Note-se que, 
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à realidade histórica moderna; eles buscam uma experiência “autêntica” em que ainda 

não teria havido “desvio”; são apreendidos pela pensadora por meio de uma 

fenomenologia em que a linguagem é central; por fim, tais conceitos voltam-se à 

experiência mais “originária”. Essa abordagem da autora, porém, só é explicitada ao se 

dar mais concretude a sua teoria, o que é feito aqui inicialmente ao se tratar dos próprios 

conceitos de “labor”, “trabalho” e “ação”. No entanto, deve-se dizer que tal abordagem 

– não no que toca a política, mas no que diz respeito à ontologia - aparece também em 

Heidegger, mestre de Arendt. Veja-se o autor de Ser e Tempo sobre o “esquecimento do 

ser”: 

 

A providência essencial do ser real está impensada. O que realmente cabe pensar 

mantém-se retraído. Isto não se tornou digno para nós de ser pensado. Por isso, nosso 

pensamento ainda não ganhou propriamente seu elemento. Propriamente ainda não 

pensamos. (HEIDEGGER, 2008, p. 124) 

 

Heidegger tece essas considerações no mesmo contexto que Hannah Arendt, no 

momento posterior à Segunda Guerra Mundial. E certamente há diferenças entre os dois 

pensadores. Enquanto Heidegger julga que “propriamente ainda não pensamos”, Arendt 

busca, por meio do pensamento, retomar aquilo que é mais “originário”. Para ela 

também “aquilo que cabe pensar mantém-se retraído”, o que se daria em meio à 

mencionada “confusão conceitual”. Heidegger se coloca numa posição em que, no 

período mencioando, “o que realmente cabe pensar” não teria se tornado “digno de ser 

pensado”, enquanto Arendt busca, em meio à “inautenticidade” da modernidade, as 

“experiências históricas concretas e geralmente políticas de que emergiam esses 

conceitos”, os quais seriam “originários”, “autênticos”. 
123

 

Percebe-se: a metodologia de Hannah Arendt é, no essencial, fenomenológica, 

primando pela “abertura” em meio ao “mundo” e rechaçando a apreensão racional da 

realidade objetiva. Coloca para si como objetivo retomar algo “originário”, que teria 

                                                                                                                                                                                   
não apreendendo as categorias como correspondentes à própria realidade, ou efetivas na própria realidade 

– o que acontece de maneira idealista em Hegel em quem o termo Aufhebung aparece – não é possível à 

Arendt usar uma metodologia que “ultrapasse” o presente: o caráter do “diálogo” que ela estabelece com 

o presente é muito mais voltado a colocá-lo como “inautêntico” que a ultrapassá-lo. A noção de 

“ultrapassar”, ou para que se coloque em outros termos, de “superar”, supõe elementos de continuidade 

no desenvolvimento objetivo da história, noção que, como ficará claro mais à frente, é rechaçada por 

Arendt à semelhança de Heidegger. Isso também será essencial ao se tratar da oposição traçada pela 

autora entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana, como se verá. 
123

 Heidegger não pode ser analisado aqui com cuidado. Para uma análise inicial da posição dele no 

período, Cf, SARTORI, 2010 b. 
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sido “esquecido”. Nisso, embora haja distinções 
124

, a pensadora bebe principalmente da 

filosofia de Weimar, notadamente a heideggeriana, o que, como se verá à frente, será 

essencial. As distinções mencionadas, por sua vez, podem ficar mais claras somente ao 

se mostrar o modo como a autora pensa a política, o que será visto perto do final do 

presente capítulo. 

Assim, uma vez explicitados alguns aspectos metodológicos essenciais para a 

autora, deve-se passar às distinções de Arendt, as quais buscariam se opor à mencionada 

“confusão conceitual”.  

Primeiramente, será traçada a distinção entre “trabalho” e “labor” para que 

depois se rume em direção à noção arendiada de “ação”. 
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 Cf. TAMINIAUX, 2006. 
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1.3.“Trabalho” e “Labor”; “Vida” e “Mundaneidade”: o Método Antinômico de 

Hannah Arendt e a Esfera da Produção 

 

Em A Condição Humana, a pensadora estabelece essas distinções mencionadas 

não só de maneira a ir contra o método marxiano – como mencionado, a “análise 

conceitual” arendtiana é diametralmente oposta ao “método” de Marx 
125

- mas também 

quando tem esse pensador como objeto de crítica: embora remeta à Grécia para 

estabelecer suas distinções, sua motivação é das mais modernas, buscando, inclusive 

“uma alternativa ao pensamento marxiano”, como disse Leonardo Avritzer. Essa obra 

mencionada da autora é posterior a Origens do Totalitarismo, obra essa em que ela trata 

do nazismo e do stalinismo como manifestações “totalitárias” 
126

; porém, a questão 

torna-se mais importante não só por Arendt já ter se deparado com o pensamento 

marxista anteriormente, mas porque a autora, na época, inseria suas reflexões 

justamente na busca daquilo que denominou “elementos totalitários do marxismo”.  

Isso, como se verá em estágio mais avançado da análise, será essencial. André Duarte 

tem uma colocação importante: 

 

no curso de sua análise dos elementos totalitários do marxismo, Arendt acabará por 

ampliar o foco de suas reflexões, dando ensejo à sua próxima obra, A Condição 

Humana por meio de uma discussão crítica dos conceitos marxistas de “trabalho”, de 

“ação” política e de “história”. (DUARTE, 2000, p. 77) 

 

                                                             
125

 Como já mencionado, é preciso ressalvas ao se falar de “método” em Marx, pois em um pensamento 

ontológico as abstrações se dão da e na realidade de maneira que não há esquemas ou modelos prévios a 

serem seguidos. A já citada passagem de Chasin é ilustrativa quanto à questão. Assim, quando se diz que 

há uma oposição quanto ao “método” entre Arendt e Marx, deve-se ter em conta a mencionada ressalva. 
126

 Veja-se que, estando o nazismo sem força e o marxismo aparecendo no momento posterior à Segunda 

Guerra com maior fôlego, a posição de Arendt segundo a qual entre o nazismo e o stalinsmo, “as 

diferenças são reais, mas não radicais; os dois sistemas resultam na destruição de pessoas selecionadas 

como supérfluas.” - “the difference between the two are real, but not radical; both sistens result in the 

destruction of the people selectet as superfulous.” (ARENDT, 2007, p. 461) a levou a um estudo do 

marxismo, que é mencionado abaixo, tendo em A Condição Humana um elemento muito importante. A 

noção de “totalitarismo” também é problemática, mas não é objeto do presente texto. Somente menciona-

se, assim, duas críticas chaves, aquela de Chasin e aquela de Losurdo segundo a qual “o defeito 

fundamental da categoria de totalitarismo é transformar uma descrição empírica, relativa a certas 

categorias determinadas, numa dedução lógica de caráter geral” (LOSURDO, 2006, p. 76) a qual acerta a 

metodologia da autora na medida em que suas categorias não correspondem à realidade.  A crítica de 

Chasin, por seu turno, afirma a imprecisão da categoria na medida em que “envolve aquilo que 

designamos análise liberal [...] trata-se de um tipo de análise que não comporta a noção de modo de 

produção” (CHASIN, 1999, ps. 44-45) levantando ao problema das análises políticas que se colocam 

opostas às determinações econômicas entendidas na totalidade do modo de produção. Segundo Chasin, 

pois, haveria uma forte antinomia entre a política e a economia no pensamento da autora. E, como já 

mencionado, dois grandes pontos da metodologia da autora são justamente esses: suas categorias serem 

construtos mentais e as antinomias estarem sempre presentes em seu raciocínio. 
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Ou seja, aquilo levantado preliminarmente acima no que diz respeito à 

conceituação do trabalho e da história em Marx é, ou a pensadora pretende que seja, 

atingido de maneira frontal; nesse sentido, por uma análise das diferenciações e das 

definições de Arendt em A Condição Humana, podem-se estabelecer importantes 

pontos para que se trate do tema que o presente texto propõe, a saber, a conexão entre as 

noções de Arendt acerca do “trabalho”, do “labor” e da “ação” com a sua noção de 

história e de revolução. Há de se perceber, portanto, que, se A Condição Humana é uma 

crítica à modernidade, seu amparo não é marxista, certamente; ocorre antes o oposto. 
127

 

A influência de pensadores como Heidegger é marcante não só metodologicamente. E, 

neste ponto, já de imediato, há de se ressaltar que a obra mencionada da autora será 

desenvolvida, no período que permeia a elaboração de obras como Entre o Passado e o 

Futuro e Sobre a Revolução 
128

, pela problemática levantada: “os elementos totalitários 

do marxismo”. 
129

 A questão será vista com cuidado no próximo capítulo, no entanto, já 

neste ponto, deve-se lembrar de tal aspecto para que se compreenda o tratamento 

dispensado pela autora no que toca as distinções mencionadas preteritamente. Assim, 

vê-se que em meio à Guerra Fria, o pensamento de Hannah Arendt se debruça 

essencialmente em uma crítica ao marxismo. Sua teoria somente pode ser entendida 

quando se tem isso em conta: a posição de negação resoluta de Hannah Arendt, ao 
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 Uma passagem de André Duarte é esclarecedora sobre as influências da autora; embora no que diga 

respeito a Arendt ter “ultrapassado” Heidegger e Nietsche quanto à compreensão da democracia moderna, 

ainda não há como afirmar isso somente pelo mencionado acima. E a questão também não pode ser 

tratada aqui. Veja-se a passagem: “Arendt elabora uma crítica da modernidade marcada pela desconfiança 

em relação ao marxismo e ao liberalismo político, buscando suas fontes de inspiração nas avaliações 

contundentes propostas por Nietzsche e Heidegger. Como a política jamais esteve no centro das 

preocupações filosóficas desses autores, deve-se concluir que Hannah Arendt não se limitou à mera 

repetição do já pensado por eles, mas, em sua apropriação das críticas de Heidegger e de Nietzsche a 

respeito da modernidade, logrou também pensar algo novo, ultrapassando assim as limitações de suas 

filosofias no que diz respeito à compreensão das determinações essencialmente democráticas do político.” 

(DUARTE, 2001, p. 250) 
128

 Margaret Canovan aponta justamente nessas obras uma conexão: “as suas obras efetivamente 

impressas, - os ensaios presentes em Entre o Passado e o Futuro, A Condição Humana e Sobre a 

Revolução, surgem ao leitor em aparente isolamento, mas eles estão, todos, conectados pelos escritos não 

publicados deste período, particularmente os rascunhos sucessivos das palestras sobre „Marx e a Tradição 

do Pensamento Político Ocidental‟ as quais ela apresentou em 1953 em Princeton.” CANOVAN, 1992, p. 

65)  - “The sections of her work that did find their way into print – the essays in Between Past and Future, 

The Human Condition and On Revolution – stand before the reader in apparent isolation, but they are all 

connected by her unpublished writings from this period, particularly the successive drafts of the lectures 

on “Karl Marx and Tradition of Western Political Thought” which she delivered at Princeton in 1953” – o 

interessante acerca do mencionado também está no fato de os rascunhos não publicados na época em que 

Canovan escreve a passage estejam publicados hoje em dia. Eles compõem a coletânea organizada por 

Jerone Konh e publicada no Brasil sob o título de A Promessa da Política, texto esse que será utilizado no 

presente escrito. (Cf. ARENDT, 2009) 
129

 “Os estudos que deram origem à crítica de Arendt ao pensamento de Karl Marx foram iniciados no 

começo dos anos cinqüenta e destinavam-se, originariamente, a investigar os „elementos totalitários‟ 

presentes no marxismo.” (WAGNER, 2000, p. 17) 
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menos no período posterior à obra Origens do Totalitarismo, quanto ao socialismo, 

posição essa que ficará mais clara no desenvolvimento desse escrito. Por mais que 

Hannah Arendt trace uma critica a modernidade como um todo, seu alvo principal é 

claro: Karl Marx e aqueles que ela vê buscando a implementação do socialismo –  isso 

será essencial em grau mais avançado desse escrito. 

 Por conseguinte, vale ir agora à abordagem que a autora dá à questão do “labor”, 

do “trabalho” e da “ação”. 

 Na primeira página do primeiro capítulo de A Condição Humana, Arendt diz: 

 

Com a expressão vita activa, pretendo designar três atividades humanas fundamentais: o 

labor, o trabalho e a ação. Trata-se de atividades fundamentais porque a cada uma delas 

corresponde uma das condições básicas mediante as quais a vida foi dada ao homem na 

Terra. (ARENDT, 2009 d, p. 15) 

 

 Podem-se notar já de início, e novamente, grandes dissonâncias quanto à posição 

de Marx: há uma vita activa em oposição a uma vita contemplativa, como já 

mencionado; há definições das principais noções como pontos de partida (em oposição 

a Marx, que parte do próprio real); há distintas “condições básicas” do homem; e, por 

fim, tais condições dizem respeito não ao fazer a si mesmo do homem, mas a uma 

situação em que a “vida foi dada ao homem na Terra”. No começo de sua abordagem 

Arendt já passa longe da noção de história mencionada anteriormente: antes de o 

homem ser seu próprio artífice ao transformar o mundo, ele está no “mundo”, pode-se 

mesmo dizer “lançado” (Heidegger), por a vida o ter sido “dada”. Logo nesse nível de 

apreensão, nota-se que o procedimento de Arendt é oposto a uma abordagem em que a 

transformação da realidade e do homem por meio da práxis é central e dá ensejo ao 

desenvolvimento histórico. O fato de a vida ter sido “dada ao homem” e esse último ter 

que encontrar uma posição de harmonia com o “mundo”, inclusive, não pode deixar de 

ser visto com referência a certa problemática religiosa. Aqui, no entanto, ainda não se 

pode tratar da questão, que será vista mais à frente quando se averiguar a teoria da 

autora acerca da política e da “ação”. 

A questão não é simples e não se pode averiguá-la sem que as distinções da 

autora sejam abordadas e devidamente explicitadas.  
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Veja-se: a autora de A Condição Humana sempre foi clara no sentido de não ser 

uma filósofa, dizendo “não faço parte dos círculos dos filósofos. A minha profissão, se 

assim lhe pode chamar, é a teoria política.” (ARENDT, 2001 b, p. 12) No entanto, 

consoante com seu entendimento segundo o qual o pensamento opera por “analogias, 

metáforas e emblemas”, a pensadora diz algo sobre os conceitos filosóficos que, visto 

em conjunto com aquilo mencionado sobre o método da autora, pode elucidar as razões 

de suas diferenciações: 

 

Todos os termos filosóficos são metáforas, analogias congeladas, por assim dizer, cujo 

verdadeiro significado se desvela quando dissolvemos o termo em seu contexto original, 

que estava muito nítido no espírito do primeiro filósofo a utilizá-la. (ARENDT, 2009 e, 

p. 124) 

 

Referindo-se aos termos filosóficos como algo congelado, e criticando a posição 

da filosofia, uma vez que diz: “quero olhar para a política, se assim se pode dizer, com 

olhos limpos de filosofia” (ARENDT, 2001 b, p. 13) 
130

, Arendt busca seus termos 

opondo-se ao uso corrente deles na filosofia e na modernidade (e nesse ponto, como já 

dito, um dos principais alvos é Marx). No entanto, algo na passagem é mais importante 

nesse ponto. Ao se referir ao “verdadeiro significado” desses termos, remete a autora ao 

“contexto original” desses, o que já foi mencionado anteriormente. Nesse sentido, é 

compreensível que, nos termos colocados pela autora, ela pretenda uma volta 

principalmente aos gregos e à experiência grega, estabelecendo as diferenciações, 

componentes principalmente de A Condição Humana, em uma época em que o 

“significado originário” daqueles termos não teria passado por modificações e 

transformações, sendo, assim, mais nítido, sem a mencionada “confusão lingüística e 

conceitual”. Seu método vê aquilo que é mais “originário” como ponto de partida – não 

busca, pois, partir de conceitos que emergem no grau mais elevado de desenvolvimento 
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 As razões pelas quais Arendt rechaça a filosofia não podem ser analisadas aqui, de maneira que 

somente se enfatiza que em sua crítica aos “elementos totalitários do marxismo” a autora engendra outro 

projeto que daria continuidade a sua pesquisa. Trata-se de uma crítica a toda a teoria política e filosófica 

ocidental a qual, desde Platão deveria ser questionada. Nesse sentido, referindo-se já ao rei-filósofo de 

Platão Arendt entra numa polêmica contra a pretensão dos pensadores de ditar os rumos a serem dados à 

realidade. A questão que toca a crítica arenditiana à “tradição ocidental”, entretanto, não será tratada 

nesse texto, porém, a questão que envolve os rumos dados à realidade será vista ao se analisar o conceito 

de “ação” presente na autora. Para fins ilustrativos, vale mencionar uma passagem de Celso Lafer acerca 

da relação de Arendt com a filosofia, inclusive, com aquela em que a própria Arendt teve, em certa 

medida, como base para formação, a de Heidegger: “também com Heidegger, Hannah Arendt verificou 

que a relação dos filósofos com a Política, desde Platão, é uma relação dilemática, e a tentação de servir à 

tirania, para impor uma verdade é grande.” (LAFER, 2003, ps. 23-24) 
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da sociedade (até mesmo porque a noção de desenvolvimento e de progresso da 

humanidade é estranha à Arendt, como visto depois). As definições da autora buscam 

enquadrar as categorias em seu molde “originário” e ainda não modificado, 

“dissolvendo” o termo em seu “contexto original” em que ele seria mais “nítido”. A 

justificativa da autora passa por esse raciocínio, sendo condizente com o seu método; e 

não se pode deixar de notar que se trata de um raciocínio oposto àquele segundo o qual, 

“a anatomia do homem contém a chave para a anatomia do macaco” (MARX, 1993, p. 

105) – ou seja, novamente, Arendt contrapõe-se frontalmente a Marx, o que fica 

expresso no tratamento dado pela autora no que diz respeito ao “trabalho”, ao “labor”. 

Assim, marca-se novamente a posição de Arendt, também no que toca a metodologia, 

oposta a Marx. 
131

 

É preciso, pois, que se tracem as definições da autora. Com isso, as implicações 

do método de Arendt são explicitadas: 

 

O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, cujos 

crescimento espontâneo, metabolismo e eventual declínio têm a ver com as 

necessidades vitais produzidas e introduzidas pelo labor no processo da vida. A 

condição humana do labor é a própria vida. 

O trabalho é a atividade correspondente ao artificialismo da existência humana, 

existência esta não necessariamente contida no eterno ciclo vital da espécie, e cuja 

mortalidade não é compensada por este último. O trabalho produz um mundo 

“artificial” das coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural. Dentro de 

suas fronteiras habita cada vida individual, embora nesse mundo se destine a sobreviver 

e a transcender todas as vidas individuais. A condição humana do trabalho é a 

mundaneidade. (ARENDT, 2009 d, p. 15)
132

 

 

 Vê-se que Arendt separa o caráter biológico do trabalho, em que o homem supre 

suas necessidades vitais, do caráter do trabalho enquanto meio de objetivação em que a 

produção é social – embora ressalte que o trabalho possa também se colocar no “ciclo 
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 A oposição entre aquilo que há de mais essencial à atividade humana é clara na medida em que, para 

Marx, somente por sua própria atividade o homem se torna efetivamente um ser separado da esfera 

biológica. Wagner, assim, corretamente coloca algo acerca de Arendt que é diametralmente oposto ao 

pensamento e à metodologia de Marx: “para Arendt, as condições humanas foram dadas ao homem 

juntamente com sua vida, independente da atividade que este realiza.” (WAGNER, 2000, p. 138) 
132

 Nesse grau da análise, vale mencionar a noção de “ação” somente para que a contraposição 

estabelecida pela autora seja clara: “a ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens 

sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que 

os homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo. (ARENDT, 2009 d, p. 15) 
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vital da espécie”, aspecto esse tratado posteriormente no presente escrito. Esse ponto 

mencionado é percebido por Ronaldo Gaspar, quem menciona que o principal aspecto 

da distinção arendtiana entre o “trabalho” e o “labor” 

 

encontra-se na distinção entre aquelas que reproduzem o homem como ser vivo e, 

portanto, dotado de necessidades biológicas e materiais, em relação àquelas que o 

reproduzem como membro do gênero humano, ou seja, as que atendem suas demandas 

de indivíduo-social. (GASPAR, 2006, p. 2) 

 

Em Arendt, as necessidades do homem seriam encaradas pelo prisma do “labor” 

enquanto a produção não imediata, a obra do homem, seria vista pelo “trabalho”. Ou 

seja, o aspecto natural do homem é dissociado de seu aspecto social. Para a autora, “a 

vida foi dada ao homem na Terra”. Portanto, a maneira como o ser natural torna-se ser 

social não é tema da pensadora, para quem essa distinção já é estabelecida, dada: ao 

invés de passar pelo “tornar-se homem do homem”, Arendt não problematiza esse 

processo. Ao invés de mostrar a possibilidade da transformação simultânea da natureza 

e do homem (que se dá também sob base biológica, segundo Marx e Lukács), a autora 

separa as necessidades vitais do homem do fato de ele poder produzir algo novo que não 

diga respeito somente a sua individualidade, mas sim ao próprio gênero. Já nesse ponto, 

há uma antinomia no pensamento da autora. 
133

 No que é bom notar que as distinções de 

Arendt não são distinções presentes na própria realidade, como já mencionado. Antes, a 

autora busca tais noções na experiência da Grécia antiga em que, de seu ponto de vista, 

estariam expressas de maneira mais pura, sem a indistinção a que foram levadas a se 

expressar na modernidade – indistinção essa que é central à crítica arendtiana ao 

produtivismo, à sua concepção do que seria a noção de marxiana de trabalho 
134

 e, por 

fim, à história quando vista pelo “paradigma da fabricação” (esse último ponto será 

tratado ao se esclarecer a noção da autora acerca do trabalho e da relação entre meios e 

fins). As definições mencionadas, pois, já imediatamente, dizem respeito a uma posição 
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 A maneira pela qual a autora trata da inserção do homem no mundo, pois é muito distinta daquela de 

Marx. Seu ponto de partida, em verdade, aparenta-se muito com o “ser-no-mundo” heideggeriano, como 

será mencionado com mais cuidado posteriormente. (Cf. VILLA, 1996) 
134

 A autora tem uma concepção sobre o trabalho em Marx que não corresponde com a realidade de tal 

conceito no autor, mas que, sendo necessária à análise da autora, deve ser mencionada: “a distinção entre 

labor e trabalho desapareceria completamente; todo o trabalho tornar-se-ia labor, uma vez que todas as 

coisas seriam concebidas, não em sua qualidade mundana e objetiva, mas como resultados da força vital 

do labor, como funções do processo vital.” (ARENDT, 2009 b, p. 100) As conseqüências ligadas a esse 

aspecto serão tratadas mais à frente com cuidado e serão vistas, sobretudo, quando se tratar da revolução 

em Hannah Arendt.  
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concreta em que – uma vez havendo a experiência da Grécia sido mais “autêntica” que a 

Moderna (ao menos nesse sentido) – a modernidade é vista nesse ponto com certo 

distanciamento, e segundo Seyla Benhabib, de maneira “relutante”. 
135

 Isso se dá muito 

embora as razões pelas quais a autora alemã tome esse posicionamento sejam bastante 

“modernas”, como ressaltou anteriormente Leonardo Avritzer. A apreensão da vita 

activa realizada pela pensadora liga-se à modernidade já que a pensadora está inserida 

nesta, desejando uma crítica à compreensão marxista, e usa suas noções para tratar da 

realidade moderna; porém, ao mesmo tempo, sua posição visa separar-se da época 

moderna – dar uma “passo de volta”, que não deixa de representar uma “fuga”, para se 

utilizar da terminologia de Lukács - uma vez que a experiência grega é buscada pela 

autora como parâmetro “originário” de apoio. A apreensão da autora, assim, antes de ter 

a práxis social e historicamente determinada como critério, requer um afastamento 

quanto a essa, o que se torna claro quando a autora diz que “o pensamento está sempre 

fora de ordem, interrompendo todas as atividades ordinárias e sento por elas 

interrompido.” (ARENDT, 2009 e, p. 219) A análise arendtiana, pois, busca aquilo mais 

“originário” ao mesmo tempo em que julga somente ser possível tal empreitada, tal qual 

em Heidegger, pela serenidade e pela meditação daquele que consegue se colocar alheio 

ao “mundo” temporariamente em meio ao “acontecimento” extraordinário. 
136

 Ou seja, 

em meio ao capitalismo manipulatório em que Arendt se encontra, ela busca uma fuga 

da realidade objetiva para que seja possível o “pensar”; tal afastamento, no entanto, se 

dá em um ímpeto claro de se afastar tanto do marxismo quanto do socialismo, os quais 

são vistos como um dos grandes inimigos da autora, mesmo que ela respeite Marx como 

pensador – a questão será vista melhor quando se estiver em maior grau de concretude. 

Veja-se outra passagem da autora, a qual também remete a Martin Heidegger: 

 

                                                             
135

 Como restará claro mais à frente, esse posicionamento de Arendt sobre a antiguidade e a modernidade 

muda substancialmente em suas teorizações das revoluções modernas, teorizações essas que são de uma 

época posterior à obra analisada no momento. No entanto, a tensão entre a antiguidade e a modernidade 

está presente em toda a obra da autora, mesmo que por meio do papel atribuído à experiência romana e 

grega quando a autora trata da legalidade e da fundação. Não é um tema que pode ser tratado aqui em 

pormenor, mas mencionamos a existência dessa tensão. Sobre o caráter dessa tensão, de um viés que 

enxerga em Arendt um “moderno relutante, Cf. BENHABIB, 2000. Já um viés em que a valorização 

arendtiana da antiguidade não está em oposição a seu tratamento da modernidade, Cf. DUARTE, 2000.  
136

 Partindo de Hannah Arendt, Celso Lafer afirma que “em termos operacionais, pensar significa 

desligar-se provisoriamente do mundo das aparências para chegar a uma conclusão sobre o sentido das 

coisas, diante de uma dificuldade. (LAFER, 2003, p. 80) 
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O pensamento, portanto, é “fora de ordem” não só porque interrompe todas as demais 

atividades necessárias para assuntos vitais e para a manutenção da vida, mas também 

porque inverte todas as relações habituais. O que está perto e aparece distante aos 

nossos sentidos agora está distante; o que se encontra distante está realmente presente. 

Quanto estou pensando não me encontro onde realmente estou; estou cercado não por 

objetos sensíveis, mas por imagens invisíveis para os outros. É como se eu tivesse me 

retirado para uma terra imaginária, a terra dos invisíveis, da qual nada poderia saber, 

não fosse essa faculdade que tenho de lembrar e de imaginar. O pensamento anula 

distâncias temporais e espaciais. Posso antecipar o futuro, pensá-lo como se já fosse 

presente, e lembrar do passado como se ele não tivesse desaparecido. (ARENDT, 2009 

e, p. 104) 

 

A necessidade que a pensadora tem de se afastar da realidade objetiva do 

capitalismo manipulatório é clara, e poderá ser esclarecida na conclusão desse escrito 

com cuidado. No entanto, agora se deve já apontar: opondo-se sempre ao marxismo e ao 

socialismo, essa realidade lhe parece – ao menos em meio à tradição moderna efetiva - a 

única realidade existente e possível. Em meio a essa forma irracional de sociabilidade, a 

autora busca “uma terra imaginária, a terra dos invisíveis”. Assim, a ela seria possível 

buscar aquilo que há de mais “originário” e que teria sido “esquecido” na modernidade. 

Resta clara uma posição de Hannah Arendt quanto àquilo que ela não quer – o 

socialismo. No entanto, quando se chega àquilo que ela propõe, nesse nível da análise 

ainda não é possível se trazer à tona a questão de modo correto. Ela será vista com 

cuidado na conclusão do presente escrito e também quando se averiguar o modo como a 

rememoração e a história se colocariam, em Arendt, contra o “esquecimento” e ainda, 

de acordo com a pensadora, com uma noção mais originária de “revolução”. 

Deve-se, por ora, voltar ao “labor” e ao “trabalho”. 

A distinção entre o “labor” e o “trabalho” deve ser vista nesse contexto em que o 

pensamento pode anular as distâncias e mesmo romper as barreiras de uma época; 

usando-se da “imaginação” e da “memória” 
137

, essa “faculdade mais especificamente 

romana, a que liga o homem ao passado” (ARENDT, 2009 e, p. 381), a autora vê em 

sua época uma indistinção entre ambas as atividades e se vê na obrigação de tratar dessa 

questão por meio daquilo que foi perdido, mas que poderia ser trazido pelo pensar. Este, 

como ressaltado, estria “fora de ordem” e seria uma atividade “serena”, dois termos, é 

preciso que se diga, muito caros a Heidegger – “o humor predominante do ego pensante 

é a serenidade, o simples prazer de uma atividade que nunca tem que superar a 
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 Como se verá posteriormente, o papel da memória, essa “faculdade mais especificamente romana, a 

que liga o homem ao passado”, será de enorme importância quando se tratar da história e, de maneira 

mais mediada, da revolução, principalmente da Revolução Americana. 
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resistência da matéria.” (ARENDT, 2009 e, p. 300) Por conseguinte, ao invés de 

problematizar o tornar-se homem do homem e o processo de desenvolvimento das 

capacidades humanas, a autora recorre àquilo que pode ser chamado, também na esteira 

de Heidegger, de “passo de volta” rumo à experiência grega. Isso se dá na medida em 

que a autora procede afastando-se das contradições e da realidade modernas, do 

capitalismo moderno, do capitalismo manipulatório de sua época, para, assim, poder 

tratá-las, de seu ponto de vista, com maior propriedade e de maneira mais “originária”, 

o que seria realizado pela “serenidade” que nunca teria “resistência da matéria”.
 
 
138

 No 

que é essencial que se diga: em meio às relações reificadas de uma sociedade específica, 

aquela do capitalismo manipulatório do período posterior à Segunda Guerra Mundial, a 

pensadora aqui estudada vê o pensar como “uma atividade que nunca tem que superar a 

resistência da matéria”. Deve-se perceber que a própria “matéria” é vista como oposta 

ao “pensar” neste contexto e pela pensadora. Assim, ela se afasta da realidade objetiva – 

“foge”. Porém o faz de modo que enxerga as vicissitudes de uma forma de reificação 

determinada de uma época na própria matéria: as relações fetichistas e reificadas do 

capitalismo manipulatório, pois, são levadas por Hannah Arendt à sua própria noção de 

matéria quando se trata do pensar, e isso será essencial quando, mais à frente, tratar-se 

da “ação”. Aqui somente se destaca esse procedimento da autora o qual, ao deixar de 

tratar da transitoriedade e da historicidade de determinadas formas de sociabilidade, 

pode certamente ser visto naquele contexto mencionado na introdução, o da “decadência 

ideológica da burguesia”. 

A apreensão aredtiana não pode ter um viés ontológico no sentido marxiano, 

como já dito anteriormente. E é preciso que se diga que a própria autora reconhece a 

carência de evidências históricas a seu favor. No entanto, vai ela buscar seu apoio na 
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  A questão do “passo de volta” foi tratada por Heidegger, quem realiza um procedimento semelhante 

ao de Arendt para tratar da modernidade – o autor de O Ser e o Tempo, porém, trata principalmente da 

filosofia ao passo que a autora de A Condição Humana tem também a política por central ao seu 

pensamento, como já mencionado em passagem de André Duarte anteriormente. Nota-se, porém, um 

afastamento de ambos quanto ao hegelianismo e ao marxismo, os quais são alvo de grande parte das 

críticas dos autores, como se verá com mais cuidado quando se tratar da história e da revolução em 

Hannah Arendt. Por ora, entretanto, vale somente dizer que quando se trata de história em Hegel e em 

Marx, a categoria do Aufhebung é central - e não é em outro contexto que Heidegger trata do “passo de 

volta”: “para Hegel o diálogo com a história da filosofia que o precede tem o caráter de sobressumir 

(Aufhebung), isto é, da compreensão mediadora no sentido da fundação absoluta. Para nós o caráter do 

diálogo com a história não é o sobressumir (Aufhebung), mas o passo de volta. (HEIDEGGER, 2006, p. 

58) O procedimento de Arendt no que toca as categorias aqui analisadas não deixa de ter grandes 

semelhanças, afastando-se a autora das formas mais desenvolvidas de sociabilidade (em que, para Marx, 

poderia haver uma superação – justamente o ponto atacado por Heidegger) ela remete à experiência 

grega. 
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linguagem, em que seria possível perceber-se das noções que irá utilizar, mesmo que, 

para tal uso, a autora tenha que, por meio de uma “espécie de fenomenologia”, voltar às 

“origens”: 

 

A distinção que proponho entre labor e trabalho é inusitada. A evidência 

fenomenológica a favor dessa distinção é demasiado marcante para que se ignore; e, no 

entanto, é historicamente verdadeiro, à parte de certas observações esporádicas – as 

quais por sinal, nunca chegaram a ser desenvolvidas nas teorias de seus autores – quase 

nada existe para corroborá-la na tradição pré-moderna do pensamento político ou no 

vasto corpo de modernas teorias do trabalho. Contra essa carência de provas históricas, 

porém, há uma testemunha muito eloqüente e obstinada: a simples circunstância de 

todas as línguas européias, antigas e modernas, possuem duas palavras de etimologia 

diferente para designar o que, para nós, hoje, é a mesma atividade, e conservam ambas a 

despeito do fato de serem repetidamente usadas como sinônimas.  (ARENDT, 2009 d, 

p. 90) 

 

Arendt menciona haver grande “evidência fenomenológica” em seu favor.  Isso, 

como já dito, é condizente com seu método. 

No que há de se notar que a autora refere-se a um método em que, sopesando-se 

entre a evidência histórica verificável e a linguagem – cujo caráter de “abertura” é por 

Arendt enfatizado - que pode ser apreendida no próprio dia-a-dia, pode-se ficar com a 

última. 
139

 Há uma evidente fuga da realidade objetiva e histórica neste ponto. A 

oposição entre essas duas vias de investigação, a histórica, pode-se mesmo dizer, a 

histórico-ontológica, e a fenomenológica não é totalmente estanque na autora, mesmo se 

tratando de outra antinomia em que a linguagem se opõe ao desenvolvimento histórico, 

no entanto; é importante perceber, porém, que há uma dissociação entre a história e a 

linguagem e que a via que permanece e prevalece na autora é, sobretudo, 

fenomenológica e, é preciso que se diga, nos termos de Lukács, irracionalista – é 

importante ressaltar ai que para a autora: 

 

É a linguagem, e são as experiências humanas fundamentais que existem por trás da 

linguagem, e não a teoria, que nos ensinam que as coisas do mundo, entre as quais 

transcorre a vita activa, são de natureza muito diferentes e produzidas por tipos muito 

diferentes de atividades. (ARENDT, 2009 d, p. 105) 
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 A oposição entre os fatos históricos e a linguagem também é estranha a Marx: “a linguagem é tão 

antiga quanto a consciência – a linguagem é a consciência real, prática, que existe para os outros homens 

e que, portanto, também existe para mim mesmo; e a linguagem nasce , tal como a consciência, do 

carecimento, da necessidade de intercâmbio com outros homens. Desde o início, portanto, a consciência 

já é um produto social e continuará sendo enquanto existirem os homens.” (MARX e ENGELS, 2007, ps. 

34 e 35) 
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Portanto, há uma dupla determinação no método da autora: por um lado, a busca 

do “contexto originário”, que legitima a volta à Grécia; por outro, a abertura 

fenomenológica, que tem como essencial a linguagem e pode retirar – não só, mas 

também – distinções fundamentais a todo o aparato arendtiano. 
140

 No que também 

aparece outra determinação: a autora opõe a linguagem, e a experiência que estaria por 

trás desta, à “teoria”. O que mostra que, caso se tenha que escolher entre aquele campo 

em que a razão elabora os conceitos e aquele da linguagem cotidiana em que há um 

desvelamento, um desencobrimento, também se deve permanecer com a última 

opção.
141

  

Assim, a autora afasta-se, nesse ponto, de uma teoria aristocrática do 

conhecimento, não há dúvidas – tem, neste ponto preciso, uma posição distinta daquela 

presente nos autores do irracionalismo do início do século XX. 

 Antes Arendt havia contraposto a evidência histórica à linguagem, agora ela 

contrapõe a linguagem à “teoria” de maneira que seu amparo, como ficará claro 

posteriormente, não está na apreensão racional da realidade, tendendo, nesse sentido, ao 

irracionalismo. A maneira como se posiciona diante da realidade para que possa 

apreendê-la, pois, faz com que Hannah Arendt oscile: ao negar ser possível uma 

apreensão racional da realidade, ela permanece na superfície da mesma quando se trata 

de seu diagnóstico acerca da modernidade, a qual é contraposta, no contexto tratado 

aqui, à Grécia. Doutro lado, as pretensões de sua teoria não são poucas: busca a autora 

algo que vai muito além da realidade objetiva, remetendo às “origens”. Para que se 

acompanhe Carlos Nelson Coutinho, pode-se dizer que aqui, “os limites do 

racionalismo formal, portanto, são o ponto de partida para a arbitrariedade 

irracionalista.” (COUTINHO, 2010, p. 17) Hannah Arendt vê a realidade objetiva como 

incognoscível justamente por ter consigo uma noção de razão formalista; contra ela, no 
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 É interessante notar que mesmo aqueles que enxergam em Arendt uma inovadora, sendo sua 

empreitada realizada em A Condição Humana algo essencial, têm ressalvas quanto ao seu método. Veja-

se Habermas: “pode-se considerar insuficiente o método fenomenológico com o qual essa filosofia prática 

é realizada. Mas a intenção é clara: pretende deduzir das propriedades formais da ação ou da práxis 

comunicativa as estruturas gerais de uma intersubjetividade não mutilada.” (HABERMAS, 2001,p. 105) 

Sobre essa pretensão de Arendt se falará quando a “ação” for tratada. No entanto, algo que deve ser visto 

como essencial é essa noção, ligada à fenomenologia, de “abertura”. Esta dimensão será muito importante 

para que se compreenda o pensamento da autora. No ponto tratado aqui no memento, as distinções 

estabelecidas por Arendt principalmente em A Condição Humana, a questão também é importante na 

medida em que, como indica Catherine Valée, a autora “elabora nomeadamente em A Condição Humana 

e em A Vida do Espírito, uma “fenomenologia da acção”. (VALÉE, 2003,p. 17) 
141

 A crítica de Arendt à teoria e a sua crítica à tradição política ocidental estão ligadas e não podem ser 

tratada no momento. Porém, a questão ficará mais clara quando se explicitar o que a autora entende por 

“ideologia” e quando a autora se contrapuser a Hegel e a Marx.  
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entanto, há uma apelo ao “originário” o qual deveria ser buscado fenomenologicamente, 

colocando “entre parênteses” a própria realidade objetiva. Isso se expressará, como será 

demonstrado na conclusão com cuidado, em uma determinada posição diante do 

capitalismo manipulatório. 

Agora é possível tratar de algumas questões que aparecem na distinção da autora 

entre o que chamou de “labor” e o que chamou de “trabalho”. 

 Quando diz que a condição do “labor” é a “vida”, a autora vê essa última em 

meio ao ciclo vital em que aquilo que é produzido é imediatamente consumido para 

suprir as necessidades do corpo – assim, não haveria possibilidade de o “labor” remeter 

a um desenvolvimento efetivamente humano. Há, antes, algo imediato e ligado a mais 

pura e determinista necessidade: como já dito, isso ocorre em Hannah Arendt na medida 

em que a “vida é dada ao homem na Terra”. O caráter imediato do “labor” seria tal que: 

“embora feitas pelo homem, vêm e vão, são produzidas e consumidas de acordo com o 

eterno movimento cíclico da natureza.” (ARENDT, 2009, d, p. 108) E depois 

acrescenta:  

 

Ao contrário do processo de trabalhar, que termina quando o objeto está acabado, 

pronto para ser acrescentado ao mundo comum das coisas, o processo do labor move-se 

sempre no mesmo círculo prescrito pelo ciclo biológico do organismo vivo, e o fim das 

“fadigas e penas” só advém com a morte desse organismo. (ARENDT, 2009 d, p. 109) 

 

O “labor” estaria preso ao ciclo da natureza necessariamente, seria uma 

atividade compartilhada com os animais. E mais, deve-se notar que, ao colocar a 

questão desse modo, vê-se a própria natureza como essencialmente alheia ao homem, 

como contraposta a esse – para que se use a dicção de Lukács, a natureza é vista como 

essencialmente alienada. No que resta uma questão: sendo o homem um ser que não 

existiu durante todos os tempos, como teria sido possível se passar da mera reprodução 

biológica para a uma forma de atividade em que tal estado é ultrapassado? Como teria 

sido possível o desenvolvimento da atividade do trabalho? Essas questões não são 

abordadas. Seu tratamento do tema a leva a esse silêncio, pois. A tematização da 

“condição humana” primeiramente define os conceitos fundamentais para depois aplicá-

los – trata-se de um procedimento extremamente idealista e contrário à análise 

propriamente histórica. Não só as categorias não são formas de ser em Arendt; a gênese 

das categorias é deixada de lado e tal fato é coroado na formulação da autora, que vem a 
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supor que a vida “foi dada ao homem”, o qual nasce em um mundo que o precede. 
142

 A 

ausência de uma análise onto-genética faz das noções usadas construtos que, apesar de 

pretenderem voltarem-se àquilo de mais “originário”, têm forte conteúdo anti-histórico. 

O pensamento que as concebe busca justamente separar-se das relações sociais 

concretas e efetivas. 
143

 De um lado uma fenomenologia que parte da experiência 

moderna, doutro a busca de noções “originárias” aplicáveis a todas as épocas, porém, 

“confundidas” na modernidade. Isso vem a levar a uma concepção em que a Terra é o 

habitat do homem e esse último viria a ser, de certa maneira, “lançado” nela, o que se 

daria de acordo com a “condição de natalidade”, a qual será vista depois. As 

preocupações acerca da origem e do desenvolvimento do homem como ser social e 

histórico não são sequer levantadas, o que parece acontecer com influência da noção 

heideggeriana segundo a qual o homem seria “lançado no mundo”. 
144

 E Arendt chega a 
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 Há de se notar, nesse sentido, certa postura agnóstica em que alguns assuntos não são tratados por a 

razão ser tida como incapaz de compreendê-los. A questão liga-se também às “antinomias do pensamento 

burguês” e não pode ser tratada aqui com o devido aprofundamento. No entanto, para que essa posição da 

autora fique explícita, é válido citar a seguinte passagem em que a autora comenta o agnosticismo de 

Kant: “como vimos, ele afirmou ter „achado necessário negar conhecimento (...) para abrir espaço para a 

fé‟; mas o que ele de fato „negou‟ foi o conhecimento das coisas incognoscíveis; com isso, abriu espaço 

para o pensamento e não para a fé.” (ARENDT, 2009 e, p. 81) A questão que é tão criticada pela dialética 

de Hegel a Lukács (mesmo que a postura de Hegel certamente seja problemática) é justamente aquela que 

é elogiada por Arendt. Ao invés da crítica à impossibilidade da apreensão da “coisa em si”, a autora tece 

um elogio a essa postura gnóstica de Kant. Certas questões, assim, são deixadas de lado (ao mesmo tempo 

em que uma determinada postura sobre elas subjaz) de maneira que a pensadora não explica o tornar-se 

homem do homem ao mesmo tempo em que adota uma posição segundo a qual “ao homem foi dada a 

vida”. Essa postura de Hannah Arendt, pois, vem a levá-la a certas concepções, inclusive religiosas, por 

vezes, como ficará mais claro posteriormente. Infelizmente, não há como tratar dessas problemáticas aqui. 

No entanto resta claro que há em Arendt tanto certa apropriação de Heidegger como de Kant, autores 

dificilmente compatíveis quanto aos aspectos tratados pela autora, como aquele atinente à “coisa em si”. 

Trata-se de um modo peculiar por parte da autora de se apropriar dos pensadores. Até certo ponto, deve-

se dizer, ao colocar “entre parênteses” aspectos que sabe incompatíveis entre os distintos autores, a 

pensadora tem um procedimento claramente manipulatório. 

143
 O que Lukács aponta em Heidegger parece válido também para autora. O autor alemão iria do 

“subjetivismo insuperável da fenomenologia, à pseudo-objetividade da ontologia.” (LUKÁCS, 1970, p. 

84) Isso parece ocorrer também na autora de A Condição Humana na medida em que, por meio de sua 

“fenomenologia da ação”, ela tenta dissociar-se do devir moderno com recurso à linguagem ao mesmo 

tempo em que busca as categorias mais originárias para a compreensão do homem enquanto tal. 
144

 Não é fortuito, pois, que um dos pontos em que Nicolas Tertulian critica Heidegger seja justamente 

“por ocultar o lugar central do trabalho na gênese da especificidade [....]do gênero humano 

(TERTULIAN, 2009, p. 29) - “en occultant la place centrale du travail dans la genèse de la spécifi [...] du 

genre humain.” Essa determinação do pensamento heideggeriano o levaria a colocar o homem no 

“mundo” de maneira abrupta e sem que as mediações sociais fossem tratadas; assim, haveria o homem, 

que em Hegidegger é o ser-aí (Dasein) que se configura como “ser-no-mundo” e adentra um “mundo” 

alienado e regido pelo “impessoal” em que o cotidiano moderno é visto como alienado (no que deve-se 

mencionar que as esperanças do autor acerca da possibilidade de um “mundo” mais autêntico e menos 

alienada foram extremamente problemáticas – como ele mesmo disse sobre o período em que apoiou o 

nacional-socialismo: “eu esperava do nacional socialismo uma reconciliação dos antagonismos sociais e a 

salvação do Dasein ocidental dos perigos do comunismo.” (HEIDEGGER, 1998, p. 354) Assim, a 

“noção” de “mundo” heideggeriana, utilizada por Arendt e acompanhada pela noção de estar “lançado” 
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dizer ser indiscutível essa posição do autor de O Ser e o Tempo, referindo-se à questão 

levantada da seguinte maneira: “fato indiscutível de que somos realmente „lançados‟ no 

mundo (Heidegger)”. (ARENDT, 2009 e, p. 438) O homem, assim, apareceria no 

“mundo” como um “recém-chegado”, envolto em relações a ele alheias, o que, para a 

autora, dar-se-ia pelo próprio nascimento (isso será discutido quando se tratar da 

“ação”). Quando Arendt trada da “condição humana”, pois, tem em conta 

principalmente o indivíduo 
145

 e a “existência” desse como “Dasein”, “ser-aí” – sua 

posição não é aquela que vê o indivíduo e o “mundo” como essencialmente sociais; 

antes, o “social” aparecerá à autora sempre em um contexto negativo, pode-se dizer, 

oposto a essa situação existencial, como restará claro à frente. Sua posição, nesse 

sentido, é aquela que trata das bases ontológicas do homem pela perspectiva do 

indivíduo oposto às relações que o circundam, de maneira que esses dois pólos (em 

verdade, o indivíduo e a sociedade) são colocados juntos de maneira anti-historica e 

imediata, desconsiderando as mediações históricas e sociais que constituem essas 

próprias relações. Seu “mundo”, assim, é carente de quaisquer tensões e de quaisquer 

movimentos dialéticos em que as potencialidades humanas emergem objetivamente ao 

mesmo tempo em que o próprio desenvolvimento dessas potencialidades se dá por 

meios alheios ao desenvolvimento da personalidade humana (a autora nunca poderia 

adotar essa posição, não só por suas categorias não permitirem, mas por tal posição ser 

justamente aquela a que se opõe, aquela de Marx). 
146

Como se apontará mais à frente 

com mais cuidado, ao se afastar da apreensão da realidade objetiva, Arendt afasta-se 

também, aparentemente, da sociedade civil-burguesa de modo que, ao final, as 

                                                                                                                                                                                   
pode ser associada, no autor de O Ser e o Tempo, a uma postura política, em determinada época, 

essencialmente reacionária (ele mesmo diz se tratar de esperanças engendradas por uma reação ao 

crescimento do comunismo). Como será demonstrado posteriormente, embora o tratamento de Arendt se 

distancie daquele de Heidegger, no que toca o espaço público principalmente, a questão aparece em 

Arendt também de maneira essencialmente problemática quando se tem em mente a sua noção de “ação”. 
145

 Veja-se Marx, por outro lado, acerca da própria noção de indivíduo e da sua relação com o processo 

em que, afastando as barreiras naturais por meio do trabalho primariamente, eles se tornam tais: “seres 

humanos se tornam indivíduos somente pelo processo da história.” (MARX, 1993, p. 496) “Human 

Beings become individuals only through the process of history.” 

146
 Essa problemática liga-se essencialmente à questão da alienação, sendo essa última frase de forte 

inspiração lukacsiana, e embasada na Ontologia do Ser Social. Como aqui não há como discutir a fundo a 

questão mencionada, é justo que se aponte não ser consensual a noção segundo a qual a teorização de 

Lukács acerca da alienação ser condizente com a de Marx. (Cf. HALLAK, 2005) Não se tratará disso 

aqui, mas, ao menos na passagem mencionada acima, acredita-se não haver quaisquer discordâncias entre 

o autor húngaro e Marx. (Para uma tematização inicial da questão, quando relacionada ao Direito, Cf. 

SARTORI, 2010 a) 
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determinações essenciais dessa última aparecem de maneira mistificada na obra da 

pensadora. 

Assim, ao contrário do que acontece em Marx, aqui, aquilo que compõe os 

aspectos essenciais do homem não é inserido e desenvolvido contraditoriamente na 

historia – antes, pressupõe-se um “mundo” anterior, e, de certa maneira, alheio ao 

homem para depois verificar a posição do homem frente a esse “mundo” por meio da 

vita activa, de “atividades humanas fundamentais” as quais, depois do nascimento do 

homem, não poderiam ser separadas desse – para Arendt, em outro “mundo”, outro 

planeta 
147

, “o labor, o trabalho, a ação, e, na verdade até mesmo o pensamento como o 

concebemos deixariam de ter sentido”. (ARENDT, 2009 d, p. 18) – ou seja, a mudança 

ocorrida no homem por meio de sua própria atividade, a sua especificidade enquanto 

gênero, para que se diga como Marx, não é enfocada conforme o homem é visto por 

meio da “condição humana”, a qual remeteria à situação do homem (para que se use 

novamente uma expressão de Heidegger) como “ser-no-mundo” – a “condição 

humana”, pois, possui em si negação da problemática onto-genética de maneira que, ao 

mesmo tempo em que o “mundo” e o homem são separados, junta-se a atividade 

humana de maneira abrupta nesse mesmo “mundo”, o que parece condizer com a noção 

segundo a qual “a‟essência‟ da pré-sença [dasein] está em sua existência.” 

(HEIDEGGER, 2005 a, p. 77). 
148

 Ao não tratar do “afastamento das barreiras naturais” 

mencionado por Lukács, o “mundo” é visto de maneira um tanto quanto indiferenciada; 

há aspectos humanos nele, certamente – esses aspectos compõem a “condição humana” 

– e não haveria uma “essência humana”, pois a “condição humana” vê o homem como 

“ser-no-mundo”, mas isso não traz necessariamente uma carga histórica e social para a 

análise arendtiana, pois sua concepção de “mundo” esvazia o sentido essencialmente 

social desse último. Isso se deve, na teoria da autora, à condição de “mundaneidade” do 

homem, que decorre, segundo Arendt, do seu “trabalho” o qual realiza obras que têm 

maior durabilidade e, como tais, vêm também a compor o “mundo”, o qual aparece 
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 “A mudança mais radical da condição humana que podemos imaginar seria uma emigração dos 

homens da Terra para outro planeta.” (ARENDT, 2009 d, p. 18) 
148

 A relação estabelecida tem amparo também nos estudiosos de Arendt, como André Duarte, por 

exemplo: “em a Condição Humana, Arendt procede a uma analítica do ser-no-mundo de forte inspiração 

heideggeriana, em que o conceito de „natureza humana‟, de uma „essência‟ ou de um quid do ser-humano 

é recusado, a fim de dar lugar a uma análise das três atividades básicas que articulam a „condição 

humana‟ na Terra, a „ação‟, a „fabricação‟ e o „trabalho‟. (DUARTE, 2000, p. 90) – ressalte-se que a 

tradução utilizada aqui é distinta: usa-se “ação”, “trabalho” e “labor”, respectivamente. 
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como um “artefato”. 
149

 A ausência de uma abordagem onto-genética, pois, vem a 

aceitar certos aspectos como dados, de tal feita que o homem não é desenvolvido 

objetivamente, antes, ele é “lançado”. Como na religião, pois, parece que a vida foi 

“dada ao homem” e que o “mundo” teria uma existência prévia de maneira a haver uma 

cisão entre o desenvolvimento da vida anterior ao homem propriamente dito (e ainda 

ligada fortemente à natureza) e a vida do homem, quem se humaniza, segundo os 

apontamentos de Lukács, afastando as “barreiras naturais” e se torna um ser 

progressivamente mais social. 
150

 O “mundo” a que Arendt se refere, pois, não é 

composto por relações sociais que se desenvolvem na e pela história; trata-se de 

“artefatos humanos”, os quais comporiam a “condição humana de mundaneidade”. 
151

 

Nesta medida, ao tratar das noções “originárias” vindas da Grécia, a autora não só 

“coloca entre parênteses” a realidade objetiva moderna – ela a mistifica de forma 

profunda, reproduzindo “liberdade do homem em nômada isolada, reservada para o 

interior de si mesma” (MARX, 2001, p. 31) por um lado e um universal indiferenciado 

por outro, visto na figura do “mundo”. 

 Não estando a necessidade vital do homem ligada a seu desenvolvimento na e 

pela história, em Arendt, o homem fica preso à necessidade natural, nada o 

diferenciando substancialmente do animal. Essa forma de atividade é denominado pela 

autora de “labor”.  
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 Somente para que a questão não passe batida, é preciso ressaltar que a noção de artefato também está 

presente em Heidegger e é central em determinados momentos como aquele em que o autor desenvolve 

seu texto sobre A Origem da Obra de Arte. Cf. HEIDEGGER, 2010. 
150

 A noção de “social” da autora será tratada posteriormente. E a maneira como a expressão é utilizada 

nesse trecho não condiz com o uso de Hannah Arendt. Aqui, no entanto deve-se destacar desde já que a 

relação de Arendt com a teologia não pode ser negligenciada, o que será visto com mais cuidado depois; 

sobre o assunto, deve-se, inclusive, perceber que a formação universitária da pensadora assim pressupõe: 

desde cedo, segundo Laure Adler, para Arendt, “o estudo de filosofia caminhava junto com o de teologia. 

Nesse sentido, sua escolha cinco anos mais tarde, em Marburg, de seguir não apenas os cursos de Martin 

Heidegger, mas também os de Rudolf Bultmann sobre o Novo Testamento, não será um acaso, mas 

conseqüências natural de sua sede de compreender filosofia e teologia a um só tempo.” (ADLER, 2007, p. 

43) 

151
 Tal posição de Hannah Arendt aparece também na relação dos homens com as circunstâncias que o 

envolvem na medida em que as condições de existência são, para a autora, dadas e cabe ao homem - em 

verdade ao indivíduo - adequar-se àquilo que o precede. Em Arendt, “todo o homem nasce membro de 

uma comunidade particular e só pode sobreviver se nela é bem-vindo e se sente à vontade” (ARENDT, 

1999, p. 78) A questão é complexa e só pode ser tratada quando se vê que a essa perspectiva não é 

possível transformar as relações sociais tendo-se por base o “trabalho” ou o “labor”, mas somente por 

meio da “ação” a qual se exerce em pluralidade à medida que se trata do “inesperado” em que há como 

que um “milagre”. A questão será tratada mais à frente, principalmente quando se tratar do elemento de 

“revelação” presente, segundo a autora de A Condição Humana, na “ação”. 
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Isto tudo, é bom lembrar, é teorizado com base, não nas relações reais e 

históricas, mas em uma “evidência fenomenológica”. 

Ao separar a necessidade biológica do homem de sua capacidade de produção de 

bens, por assim dizer, duráveis, a pensadora retira a base biológica (presente enquanto o 

homem precisa se alimentar, reproduzir, que tem que sobreviver primeiramente) do ato 

de produção. Ela relega ao “labor” a tarefa de suprir as necessidades naturais, enquanto 

ao “trabalho” resta a atividade mais digna de produzir obras duráveis, as quais 

compõem o “mundo”. Como já mencionado, tal distinção tem fundamento no método 

da autora, tratando-se de uma posição concreta segundo a qual não só as noções que 

Arendt busca apareceriam de maneira mais clara na experiência grega; manifestar-se-

iam também por estarem ligadas a uma forma de sociabilidade mais autêntica que a 

moderna, embora não possam simplesmente ser transpostas para a modernidade. 
152

 

Suas definições, pois, vêm a ter também um caráter normativo, contrariando, também 

nesse sentido, a noção weberiana de tipo ideal (mencionada acima). 
153

 A pensadora tem 

em mente a modernidade ao mesmo tempo em que parte da antiguidade, a qual teria um 

caráter mais “originário”. Isto ocorre à medida que ela coloca como grande novidade da 

modernidade o fato de a reprodução biológica do homem ter sido retirada da esfera 

privada (da Oikos grega) e ter vindo a público, tornando o próprio espaço público, 

assim, amparado pelo ciclo da vida e pelas necessidades materiais. 
154

 Assim, não só a 

humanização do homem não é tratada com referência a sua base biológica – quando 

Arendt trata da última, o faz de maneira negativa. No que é claro à pensadora que o 

“labor” faria parte da esfera privada do homem, devendo permanecer como tal: trazer a 
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 A autora vê a ligação com as experiências do passado como algo essencial em sua teoria, como restará 

claro quando se tratar da revolução. No entanto, tal tarefa, a de se apropriar da experiência do passado, é 

vista pela autora como algo de difícil implementação. E o caráter trágico desse fato é marcante em 

Hannah Arendt: “a dificuldade com a sabedoria do passado é o facto de ela, por assim dizer, morrer em 

nossas mãos assim que tentamos seriamente aplicá-la às experiências políticas fundamentais de nosso 

tempo.” (ARENDT, 2001 b, p. 233) 

153
 Esse ponto em que, em Arendt, há um apoio normativo que é buscado principalmente pelos 

habermasianos. Sobre a questão, Cf. BENHABIB, 2000. 
154

 Veja-se Arendt sobre o assunto: “esta sociedade não surgiu da emancipação das classes trabalhadoras, 

mas resultou da emancipação da própria atividade do labor, séculos antes da emancipação política dos 

trabalhadores. O importante não é que, pela primeira vez na história, os operários tenham sido admitidos 

com iguais direitos na esfera pública, e sim que quase conseguimos nivelar todas as atividades humanas 

reduzindo-as ao denominador comum de assegurar as coisas necessárias à vida e de produzi-las com 

abundância.” (ARENDT, 2009 d, p. 139) Isso redundará, como será tratado à frente, no que a pensadora 

chama de “esquecimento da política”. As conseqüências de tal “esquecimento”, acompanhado pela 

entrada das necessidades vitais na esfera pública, seriam, como ficará claro ao se tratar das revoluções 

modernas, “desastrosas” 
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animalidade do homem a público seria fatal e teria sido uma das grandes tragédias 

modernas. 
155

 Com esse posicionamento, de certo modo, Arendt volta-se contra o fato 

de, no capitalismo manipulatório, os imperativos do capital adentrarem a esfera pública, 

isto fica claro. A expansão capitalista do mercado, e do fetichismo inerente a esse, é 

visto com maus olhos pela pensadora, que enxerga como essencialmente negativo o fato 

de a esfera pública do capitalismo manipulatório estar envolta na própria produtividade, 

e mais importante neste ponto, no próprio consumo que permeia a “esfera pública” da 

época. No entanto, o modo como a autora traça essa posição ainda não pode ser visto 

neste grau de concretude. 

A posição concreta da autora somente ficará clara depois, quando se tratar da 

revolução. No entanto, desde já se deve dizer: nisso, a autora não vê a irracionalidade de 

uma democracia [e] de um imperialismo manipulado, cujo domínio se apóia na 

manipulação. Antes, como se verá mais à frente de maneira cuidadosa, tal situação da 

esfera pública é atribuída: ao crescimento do movimento operário e socialista na esteira 

dos ímpetos “sociais” da Revolução Francesa, e à invasão desta esfera pública, invasão 

que dataria da Revolução Francesa, por parte dos “pobres”, do “povo”. E aí, já se 

percebe: há uma posição anticomunista, contrária ao socialismo, ao marxismo e, pode-

se mesmo dizer, a qualquer movimento que busque na esfera pública a solução para as 

questões que tocam a própria sobrevivência humana. É, de certo modo, compreensível 

que a autora não diferencie essencialmente os imperativos do mercado capitalista 

daqueles de um movimento operário composto sob a base da aliança social-democrata 

keynesiana (ou seja, de um movimento que pressuponha o capital e que não o vise, em 

verdade, como algo passível de supressão); no entanto, ao ver a realidade desta maneira, 

a autora certamente permanece, quando se trata de sua análise acerca do presente, no 

imediatismo do capitalismo manipulatório em que parece ser possível “controlar” a 
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  Esse embasamento usado pela autora é central em sua obra a qual, em geral, não vê com bons olhos a 

emergência do movimento operário – a questão não pode ser tratada aqui, entretanto, e evolve o aspecto 

ligado à “questão social”, que será tratada posteriormente principalmente com referência ao “modelo” da 

Revolução Francesa utilizado pela autora de A Condição Humana. Por ora, vale citar uma passagem 

ilustrativa sobre as sociedades modernas, nas quais, segundo Arendt há uma indiferenciação entre o 

“labor”, o “trabalho” e a “ação”: “a verdade bastante incômoda de tudo isso é que o triunfo do mundo 

moderno sobre a necessidade se deve à emancipação do labor, isto é, ao fato de que o animal laborans 

pôde ocupar a esfera pública; e, no entanto, enquanto o animal laboras continuar de posse dela, não 

poderá existir uma esfera verdadeiramente pública, mas somente atividades privadas exibidas em 

público.” (ARENDT, 2009 d, p. 146)  As conseqüências que a autora retira dos elementos tratados na 

passagem somente ficarão claros quando se tratar das revoluções modernas, de maneira que, aqui, 

somente se adianta elementos essenciais para a compreensão das distinções traçadas pela pensadora. 
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irracionalidade da economia capitalista com auxílio da esfera pública. Vê ela sua época, 

como deixa claro em A Condição Humana, como aquela de uma “sociedade de 

consumo”, “de massas”, de modo que aquela crença segundo a qual seria possível, e já 

seria mesmo efetivo, controlar o capital 
156

 permeia a obra da autora. A isso, no entanto, 

se voltará com mais cuidado no final desse texto. 

Por ora, deve-se continuar em um alto nível de abstração em que a distinção 

arendtiana se manifesta imediatamente. Depois será possível se voltar ao 

posicionamento concreto da autora diante do capitalismo manipulatório. É necessário 

tratar com pormenor o ponto de onde Arendt parte para sua crítica à modernidade e para 

suas conclusões. 
157

 

Veja-se como a autora delineia o “trabalho”. 

Em oposição ao “labor”, o “trabalho” escaparia do ciclo em que o homem está 

intimamente ligado à natureza. No “trabalho” o homem produziria “obras” as quais 

seriam duráveis, sendo, para Arendt, central essa diferenciação segundo a qual no 

“labor” há um consumo imediato dos produtos humanos enquanto no “trabalho” tais 

produtos transcendem o imediatismo da necessidade biológica e permanecem no 

“mundo”. Assim, o critério de diferenciação de Hannah Arendt seria a durabilidade 

daquilo que é produzido, de maneira que o “labor” seria algo interminável e cíclico 

enquanto o “trabalho” seria mais valorizado, já que, como disse Ronaldo Gaspar, 

possuiria “início, meio e fim [que] são perfeitamente delineados e cujos resultados, além 

de duráveis, expressam a individualidade de quem os produziu.” (GASPAR, 2006, p. 4) 

                                                             
156

 As conseqüências da tentativa de controle consciente das relações sociais serão vistas a seguir no texto 

e a questão permeará todo esse escrito. 
157

 Segue-se esse caminho pelas razões mencionadas acima, que são bem resumidas por Ronaldo Gaspar 

na seguinte passagem: “antes, porém, de analisarmos melhor o conteúdo das afirmações e das críticas de 

Hannah Arendt, é necessário enfatizarmos que não se leva adiante uma análise profunda sobre a política à 

revelia, ou melhor, sem o sustentáculo de uma teoria mais ou menos consistente acerca dos fundamentos 

do ser social (em seus próprios termos, da condição humana). Nesse sentido, deve-se recordar que, para 

Arendt, dentre os aspectos importantes que as atividades constitutivas da vita activa – as quais está a 

ação, a atividade própria da esfera política – desempenham na conformação do ser social encontra-se na 

distinção entre aquelas que reproduzem o homem como ser vivo e, portanto, dotado de necessidades 

biológicas e materiais, em relação àquelas que o reproduzem como membro do gênero humano, ou seja, 

as que atendem suas demandas de indivíduo-social. E, de acordo com o corpus de sua reflexão, pode-se 

presumir que é nas diferenças existentes na natureza dessas atividades e nas influências de umas sobre 

outras que, respectivamente, erguem-se a grandeza antiga e a miséria moderna da vida política. Por isso, 

neste momento inicial, é necessário nos dirigirmos ao edifício principal de seu complexo teórico, para 

dele extrairmos aqueles elementos que nos permitam analisar e entender adequadamente sua singular 

visão acerca do trabalho (e da fabricação) e das características, potencialidades e limites da ação política 

em geral –especialmente no mundo contemporâneo.” (GASPAR, 2006, p. 2) 
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Trata-se da cisão já mencionada, a qual compõe uma das antinomias da autora. Porém, 

emerge aí outro aspecto essencial: ao enfocar a “durabilidade” do produto, a autora 

entende que aquilo que é produzido é meramente “produto” enquanto o homem seria 

somente “produtor”. É preciso explicar melhor esse ponto. Perde-se, assim, o nexo em 

que, ao realizar o trabalho, o homem não modifica só a natureza; modifica também a si 

mesmo, é produto e produtor ao mesmo tempo. E, nesse sentido, a abordagem da autora 

é unilateral – e decorre de sua já mencionada noção de “mundo”. No que se deve 

perceber que há unilateralidade 
158

 também noutro sentido: se o homem é o produtor e 

se a “durabilidade” é um dos principais critérios utilizados por Arendt, a produção e o 

consumo estariam separados no pensamento da autora de maneira estanque. Tal 

“separação”, em que o consumo e a produção aparecem como aspectos separados do 

processo produtivo, pressupõe a alienação dos trabalhadores das suas condições de 

existência, e dos meios de produção, o que somente ocorre no desenvolvimento 

histórico do capitalismo e somente por produção e consumo imediatamente coincidirem, 

como diz Marx nos Grundrisse - toda a produção é consumo de matérias-primas e o 

consumo de matérias-primas pode resultar em algo novo por meio do consumo das 

próprias energias do homem, quem não pode produzir sem utilizar seu corpo e sua 

mente, despendendo energia. 
159

 Assim, no nível mais imediato produção e consumo, 

em verdade, coincidem. Porém, na produção capitalista, eles são momentos distintos do 

processo global de produção, uma vez existindo capital comercial e capital industrial. 

160
 Desta maneira, o processo de trabalho é visto pela autora por meio da antinomia 

homem-natureza, antinomia essa que se apresenta de maneira que de um lado apareça o 

processo natural do corpo do homem e de outro apareça aquilo que é criado por este.  

Assim, a determinação arendtiana do “trabalho” faz com que esse não tenha caráter 

essencialmente intermediário, não seja, como diz Lukács, sempre “mediação entre o 

                                                             
158

 Há de se ressaltar que esse tipo de abordagem que a autora usa é inerente a sua metodologia, a sua 

“análise conceitual” em que as principais noções que a autora utiliza devem ser percebidas em sua pureza 

dissociando-se de determinações semelhantes. Deste modo, ao invés de as categorias serem apreendidas 

em meio a uma totalidade, essa última é cindida justamente para que a apreensão das noções essenciais 

para o pensamento sejam possíveis.  
159

 Sobre o assunto, Cf. MARX, 1993. 
160

 Essa distinção é efetiva na sociedade civil-burguesa somente na medida em que não é absoluta e 

relaciona-se com a própria totalidade formada pelo capital. Como diz Marx, “capital como unidade de 

produção e circulação é ao mesmo tempo a divisão entre elas, e a divisão cujos aspectos são separados no 

espaço e no tempo”. (MARX, 1993, p. 622) Capital as the unity of circulation and production is at the 

same time division between them, and a division whose aspects are separated in space and time”. Aqui 

não se pode analisar a questão mas essa unidade, que é ao mesmo tempo uma separação, está 

indissoluvelmente relacionado às crises capitalistas. Cf. ROSDOLSKY, 2001.  
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homem e a natureza”, mas seja uma atividade a qual só pode ser realizada pelo fato do 

homem já ter satisfeito suas necessidades por meio do “labor”. No “trabalho”, o homem 

atuaria na natureza, sobre a natureza, mas atuaria por meio da artificialidade, não sendo 

também um ser natural. Essa oposição faz a atividade vital do homem essencialmente 

oposta a seu desenvolvimento mais propriamente social – há uma oposição, uma 

antinomia. O que, novamente, pode remeter a certos tons religiosos. Veja-se: mesmo a 

pensadora tendo estudado teologia e sendo uma estudiosa de santo Agostinho, não é 

lícito que a afirmação precedente seja vista sem mediações. Mas é claro aqui que o fato 

de o homem ter que se sustentar na esfera biológica aparecer como uma maldição que 

ronda a condição humana do homem de modo análogo a um castigo: “com o suor do teu 

rosto comerás o teu pão".  Faz-se, concomitantemente, também do homem que 

“trabalha”, o homo faber, nos dizeres de Arendt, alguém que atua sobre algo que lhe é 

alheio não sendo as carências do homem carências humanas e nem a atividade do 

homem para suprir essas carências uma atividade social. Ao colocar que essa “atividade 

correspondente ao artificialismo da existência humana, existência esta não 

necessariamente contida no eterno ciclo vital da espécie”, o “trabalho” se liga aos 

“artefatos” e ao “artificial” enquanto o “labor” permanece preso à necessidade cega da 

natureza. 
161

 Nisso, porém, a necessidade é demonizada e a capacidade criativa é vista 

em oposição absoluta a esta; a autora, como se percebe, vem a transitar entre opostos 

em sua análise; esses últimos, porém, nunca aparecem relacionados em suas 

determinações concretas, mas de modo antinômico e idealista. 

Há em tal raciocínio uma antinomia entre natureza e sociedade – e o vocabulário 

que Hannah Arendt usa para tratar das necessidades mais basilares do gênero humano é 

sintomático: “espécie” – termo esse que, aqui, remete claramente à vida animal. De um 

lado, pois, apareceria o caráter ainda natural do “labor”, de outro, o “artificialismo” do 

“trabalho”, em que se produz um “mundo artificial” das coisas, nitidamente diferente de 

                                                             
161

 É preciso ressaltar que a oposição entre o natural e o artificial pode ser vista como problemática em 

Arendt. Para pensadores como Lukács, em verdade, quando o homem vive, vive em sociedade, de 

maneira que, não podendo o homem aniquilar a natureza, há uma relação constante entre aquilo que é 

propriamente natural e aquilo que é produzido pelo homem (sempre em contato com a natureza). 

Também há de se notar que aspectos naturais, biológicos, sempre se ligam a aspectos que emergem 

somente em um grau de desenvolvimento social muito mais elevado. Marx, ao tratar do ponto, dá um 

excelente exemplo: “Fome é fome, mas a fome satisfeita com carne cozida e comida com garfo e faca é 

diferente da fome daquele que devora carne crua, com ajuda das mãos, das unhas e dos dentes.” (MARX, 

1993, p. 92) “Hunger is hunger, but the hunger gratified by cooked meat eaten with knife and fork is 

different from that which bolts down meat with the aid of hand, nail and tooth.” O autor alemão, assim, 

demonstra a ligação indissociável existente entre a esfera propriamente social e a esfera natural presente 

nas sociedades humanas. 
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qualquer ambiente “natural.” 
162

 Isso se dá na pensadora também na medida em que, 

buscando a experiência grega, tem em mente uma sociedade em que a necessidade 

biológica é suprida ou com auxílio de escravos ou no âmbito privado da Oikos, sem vir 

a público (como aconteceria na modernidade, principalmente após a emergência do 

movimento operário e da chamada “questão social”). 
163

 Desta maneira, ao tratar do 

“trabalho” a autora de A Condição Humana tem também em mente as grandes obras que 

teriam sido realizadas pelos gregos, obras essas somente possíveis devido ao papel 

relativamente menor que teriam jogado as necessidades imediatas na vida do cidadão 

grego. E, nesse ponto, a relação de Arendt com a modernidade é novamente tensa. Até 

mesmo porque a razão pela qual haveria tal papel relativamente menor das necessidades 

na vida do cidadão grego seria indissociável da existência da escravidão, tema este que 

será central para se ver o posicionamento da autora diante da Revolução Americana, 

como se verá. A questão não pode ser tratada no momento e será vista quando a autora, 

referindo-se às revoluções modernas, tratar da “questão social”.  

No momento, deve-se somente averiguar certa tensão existente entre as 

distinções traçadas pela autora e a modernidade, de que ela mesma é obrigada a partir 

fenomenologicamente, remetendo a um contexto mais “originário”: 
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 “O mundo, o lar feito pelo homem, construído na terra e fabricado com material que a natureza terrena 

coloca à disposição de mãos humanas, consiste não de fazer coisas que são consumidas, mas de coisas 

que são usadas.” (ARENDT, 2009 d, p. 147) A passagem deixa clara a posição da autora segundo a qual o 

artificialismo do mundo liga-se a uma esfera em que o homem pode criar, produzir, enquanto a 

naturalidade do labor é considerado um mero consumo imediato.  De tal feita, Arendt é explícita mais à 

frente: “o trabalho de nossas mãos, em contraposição ao labor de nosso corpo – o homo faber que “faz” e 

literalmente “trabalha sobre” os materiais, em oposição ao animal laboras que labora e “se mistura com” 

eles – fabrica a infinita variedade de coisas cuja soma total constitui o artifício humano.” (ARENDT, 

2009 d, p. 149) 
163

 A abordagem da autora acerca das distintas experiências históricas que trata é certamente seletiva, 

como restará claro quando se tratar da noção de história da autora. Agora, no entanto, somente deve-se 

ressaltar que se a ênfase da autora na sociedade grega recaísse sobre a existência da escravidão, sua 

análise da política (relacionada à “ação” e oposta ao “labor” e ao “trabalho”) perderia parte de sua força. 

Ela teria contornos em que, se houvesse uma valorização da política, ela teria que ser, na melhor das 

hipóteses, trágica.  No que é interessante se ressaltar que se aponta em um dos autores que muito 

influenciou a pensadora tal posicionamento: Nietzsche. (Cf. ENGUITA, 2004) Aí surge também um 

ponto de contato entre Arendt e a tradição filosófica que Lukács chamou de irracionalista (Cf. LUKÁCS, 

1959). A questão será tratada no presente texto somente no que diz respeito aos contornos da política em 

Arendt, não se podendo estabelecer o diálogo que seria necessário entre, por exemplo, Nietsche e Arendt, 

restando sobre o assunto somente a indicação da obra de Enguita. Outro aspecto que pode ser relacionado 

à Nietsche também, embora apareça principalmente com referência a uma terminologia heideggeriana, é 

aquele relacionado à “memória” e ao “esquecimento”, os quais serão tratados mais à frente também. (Para 

uma comparação dos delineamentos dados por Arendt e o autor de O Nascimento da Tragédia, Cf. 

LENM, 2006.) 
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Por conseguinte, ao contrário do labor, atividade cíclica, interminável, repetitiva e cujo 

resultado são produtos desprovidos de durabilidade e da identidade do produtor, o 

trabalho constitui-se originalmente de atividades cujo início, meio e fim são 

perfeitamente delineados e cujos resultados, além de duráveis, expressam a 

individualidade de quem os produziu. Entre outras coisas, isto significa que, comparada 

ao labor, o trabalho constitui uma atividade mais humana (porque se encontra mais 

distante da mera reprodução biológica). É evidente que, pelas características 

discriminadas, e antes do advento da indústria, o trabalho identificava-se à atividade 

artesanal. (GASPAR, 2006, p. 4) 

 

O modelo utilizado para a conceituação do “trabalho” em Arendt dá um “passo 

de volta” também na medida em que ele é visto primordialmente como uma atividade 

artesanal em que a diferenciação entre os ofícios, bem como a divisão do trabalho 
164

, é 

muito menos desenvolvida. 
165

 Sua posição, nesse sentido, não deixa de trazer certa 

nostalgia. Aquilo que é mais propriamente humano se comparado ao “labor”, no caso, o 

“trabalho”, tem por parâmetro uma forma de sociabilidade pré-industrial de maneira que 

a relação de Arendt com a modernidade é tensa também aí. 
166

  

Como se verá, somente é possível se ver a posição de Hannah Arendt diante da 

modernidade quando se tratar da revolução. Entretanto, o importante no momento é 

enfatizar não só tal referência de Arendt à Grécia. Deve-se também ressaltar que esse 

“modelo” encaixa-se bem nas definições arendtianas. Conforme a autora contrapõe 

sociedade e natureza, colocando-as como opostas – ao menos no nível em que dá suas 

definições – a autora afasta-se da posição segundo a qual haveria uma um constante 

afastamento das “barreiras naturais”, indício de socialização do homem e de que o 

homem está tornando-se apto a se autodeterminar em sua própria história. Esse ponto 

será essencial mais à frente quando se tratar das críticas de Arendt á história “feita pelo 

homem”. No entanto, aqui, deve-se voltar somente às distinções e definições da autora. 

Veja-se: não havendo uma consideração do trabalho enquanto um intermediário entre o 

homem, a natureza e a sociedade, a distinção entre “labor” e “trabalho” leva à cisão de 

um liame existente na realidade, havendo distintas “condições humanas”: a “vida” e a 
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 Isso é de enorme importância, pois, como diz Lukács, “A divisão social do trabalho é muito mais 

antiga que a sociedade capitalista, mas – como conseqüência da amplitude cada vez maior assumida pelo 

domínio da mercadoria – suas repercussões adquirem uma difusão e profundidade que assinalam mesmo 

uma transformação de quantidade e qualidade.” (LUKÁCS, 2010 b, p. 62) 

165
 É interessante notar que tanto o “passo de volta” quanto o caráter artesanal da obra e da techné gregas 

estão presentes também em Heidegger, principalmente em HEIDEGGER, 2010.  Essa afinidade com a 

teoria de Heidegger é importante para que se compreendam algumas questões as quais serão colocadas 

mais à frente, por isso, já deve ser ressaltada. 
166

 O papel atribuído por Arendt à revolução industrial será visto no próximo capítulo, ao se tratar da 

noção de história que a autora critica. 
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“mundaneidade”. A necessidade biológica é tornada unilateral e domina o homem no 

“labor” enquanto a sua importância no “processo de trabalho” de que fala Marx é 

apagada – e não é só: aquela posição do autor de O Capital segundo a qual “antes de 

tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o 

homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a 

Natureza” é deixada de lado principalmente no que toca o “antes de tudo”. Com isso, 

como mencionado acima, torna-se impossível para a autora referir-se à história como 

processo de autoprodução do homem, já neste nível de análise em que somente se trata 

de suas noções fundamentais. O que é essencial à medida que, como mencionado, tal 

noção de história surge com a modernidade, sendo a oposição de Arendt também uma 

oposição a certos aspectos do moderno.  

Assim, fica o fato de o desenvolvimento do homem enquanto ser essencialmente 

histórico – no sentido mencionado acima - ser alheio ao pensamento da autora: ela, 

antes, busca a política que a história, o que será visto depois. Do ponto tratado acima, 

fica algo de grande importância: do tratamento dispensado pela autora às suas 

distinções, pelo modo como elas vêm à tona, já há uma oposição à noção de história 

enquanto um processo objetivo. Mesmo vendo-se somente a maneira pela qual a autora 

chega às suas noções que comporiam distintas “condições humanas” percebe-se que a 

relação de Arendt com a modernidade envolve certa tensão: as concepções da autora, 

calcadas em suas distinções, não se encontram na própria realidade moderna, ao mesmo 

tempo em que será delas que a autora de A Condição Humana partira para traçar sua 

crítica da modernidade. Isso fará com que as distinções da pensadora, dotadas de um 

caráter “originário”, sejam, de certo modo, flexibilizadas ao se tratar da própria 

realidade moderna. Novamente, a questão somente ficará clara quando o maior grau de 

concretude da análise puder ser alcançado, notadamente, quando se tratar da posição da 

autora quanto às revoluções modernas. No entanto, aqui, percebe-se que a autora, ao 

dissociar o “trabalho” do “labor”, não vê como cognoscível o progresso de “tornar-se 

homem” do homem. O que se dá na medida em que também se perde de vista o fato de 

o homem, ao trabalhar, afastar as “barreiras naturais” e relacionar-se com os meios de 

produção os quais, com já mencionado anteriormente, são essenciais para que se pense a 

noção de progresso na história. 
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1.4.“Análise Conceitual”, “Trabalho”, Necessidade, Meios e Fins: Hannah Arendt 

e uma Crítica à Objetivação 

 

 Pelo mencionado até o momento, verifica-se que o desenvolvimento do homem, 

no pensamento de Arendt, não pode ocorrer por meio do “labor”, o qual é visto como 

uma “condição” em que o homem sequer se distingue do animal de maneira efetiva. 

Para a autora de A Condição Humana o “trabalho”, no entanto, também não poderia ser 

visto como paradigma para a compreensão da especificidade do homem e da história, o 

que será visto no presente momento em que aparece a crítica da autora ao “trabalho”. 

Da crítica da autora, ver-se-á como emerge seu conceito de “ação”. 

 O “trabalho”, muito embora pressupusesse, em grande parte, a satisfação das 

necessidades vitais do homem, não seria destituído de mazelas, para Hannah Arendt. 
167

 

Se o “trabalho” produz bens duráveis por um lado, ele também teria em si um elemento 

de agressão à natureza inerente: 

 

Do ponto de vista da natureza, o trabalho, e não o labor, é destrutivo, uma vez que o 

processo de trabalhar subtrai material da natureza sem o devolver no curso rápido do 

metabolismo natural do organismo vivo. (ARENDT, 2009 d, p. 112) 

 

 Veja-se o procedimento da autora: primeiramente ela separa a necessidade 

biológica das “obras”, dos produtos humanos, negando a existência de um nexo 

ontológico entre o “afastamento das barreiras naturais”, o desenvolvimento das 

capacidades humanas e a transformação da natureza; depois, porém, a autora liga o 

homem à natureza novamente por meio do “trabalho”, que seria essencialmente 

destrutivo, e mesmo intrusivo, “do ponto de vista da natureza”. Primeiro é traçada uma 

contraposição fortemente antinômica, depois os pólos são unidos de maneira abrupta, o 
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 É bom lembrar que a autora não trata do trabalho vigente sob determinada forma de sociabilidade, mas 

do trabalho como um todo, visto na própria “condição humana” do homem. No que é bom ressaltar que a 

autora além de dialogar com autores modernos como Heidegger e Marx, trava um diálogo com 

Aristóteles. Deste modo, o posicionamento de Arendt acerca do trabalho envolve tanto um confronto com 

uma visão moderna do trabalho como com uma visão antiga, essa última que viria a ser resgatada pela 

pensadora.  Assim, o “trabalho” da autora de A Condição Humana corresponderia à poiesis aristotélica 

enquanto a noção de “ação” teria seu correlato no uso, segundo Arendt, grego e aristotélico, da noção de 

praxis. Sobre o ponto mencionado, Dana Villa é elucidativa ao dizer que “Arendt tem uma profunda 

desconfiança acerca da poiesis como tal, e não simplesmente de sua encarnação contemporânea como 

racionalidade técnica.” (VILLA, 1996, p. 23) – “Arendt has a profound suspicious os poiesis as such, and 

not simply of its contemporary incarnation as technical rationality.” 
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que faz com que, pelas definições de Arendt, o “trabalho” seja um assalto à natureza, 

uma agressão, pois o processo de “trabalho” “subtrai material da natureza sem o 

devolver no curso rápido do metabolismo natural do organismo vivo.” E os termos da 

autora não são fortuitos, novamente: à “artificialidade” do “trabalho” opõe-se o 

“metabolismo natural do organismo vivo”, o que tem como conseqüência somente ser 

possível tal unidade violenta entre homem e a natureza - que se daria por meio do 

“trabalho” - por a autora mesma ter dissociado aquilo que imediatamente, como indicam 

Marx e Lukács, é ligado. Nesse ponto, também, Arendt tem uma visão antinômica em 

que, como ela mesma indica, não é possível pensar-se sobre uma mesma base as 

necessidades naturais do homem e seus produtos mais propriamente sociais. 
168

 Partindo 

daí, a autora vê o “trabalho” não só como separado do “labor”, mas também como 

oposto à natureza, como uma forma de agressão a essa última. Pode-se dizer, pois, que a 

autora, desconsiderando mediações sociais e históricas, considera o trabalho alienado, o 

trabalho abstrato, que efetivamente – diante dos imperativos de reprodução do capital – 

é agressivo diante da natureza, com o “trabalho” como tal.  No entanto, dizer isso não 

basta. É preciso se explicitar a questão com mais cuidado. 

As conclusões de Arendt sobre a violência do “trabalho” são indissociáveis de 

suas concepções mais ligadas a uma apreensão que, por meio de uma fenomenologia, se 

pretende “originária” e, pode-se mesmo dizer, “ontológica”. 
169

 

 As noções que a autora traz (“labor”, “trabalho” e “ação”) são vistas como 

constitutivas do próprio ser do homem. Pode-se dizer que por meio de uma 

“fenomenologia da ação”, Arendt tenta chegar a uma ontologia da vita activa. 
170

 

Assim, a autora toma o “trabalho”, em sua essência, como um assalto à natureza. No 
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 O uso feito aqui do termo “sociais” corresponde àquele corrente e não ao uso arendtiano o qual, como 

se verá, é distinto.  
169

 Deve-se destacar que a noção de ontologia é utilizada aqui de modo distinto daquele associado a 

autores como Lukács e Marx – para esses dois últimos o ser é essencialmente objetivo e processual, 

relacionando-se à história inelutavelmente (Cf. LUKÀCS, 2010). Já no presente caso, o termo “ontologia” 

remete ao ser na medida em que este teria atributos dissociáveis do desenvolvimento histórico objetivo. 
170

 A análise das posições contidas em A Condição Humana, pois, é essencial, e como ressaltou Ronaldo 

Gaspar sobre Arendt, “foi em A Condição Humana que ela desenvolveu aquilo que em seu pensamento 

mais se aproxima, em termos lukacsianos, de uma análise ontológica do ser social.” (GASPAR, 2006, p. 

3) trata-se, pois, de uma obra privilegiada para o debate a ser realizado tendo em conta a explicitação da 

posição da autora acerca do trabalho.  É interessante perceber que o autor citado menciona Lukács, quem, 

como já citado anteriormente, aponta sobre Heidegger dois pólos igualmente unilaterais, aquele de uma 

fenomenologia subjetivista e aquele de uma ontologia pseudo-objetivista. Como também já apontado, os 

termos de Lukács acerca de Heidegger podem ser vistos em Arendt também quem, por vezes dando 

prioridade à “evidência fenomenológica” presente na linguagem, vai por meio de uma “fenomenologia da 

ação” rumo a uma ontologia que busca suas raízes no “originário” da Grécia. 
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que há de se notar que a separação do metabolismo social daquele da natureza é 

pressuposta por Arendt ao tratar do “trabalho”. Esse processo de alienação, que é um 

processo em grande parte social e histórico é fetichizado pela autora. As “obras” não 

voltariam à natureza. Essa conclusão somente é possível mediante a separação prévia 

entre “labor” e “trabalho”; tal cisão, entre a sociedade e a natureza, que, para Marx e 

Lukács, é somente relativa e é histórica, decorrendo da divisão do trabalho que chega à 

divisão entre a cidade e o campo, atingindo seu desenvolvimento no capitalismo, é 

silenciada no pensamento da autora. Essa “cisão metabólica”, para que se use a dicção 

de John Bellamy Foster, não é vista como algo histórico, mas como algo inerente à 

“condição humana”. 
171

 Nesse sentido, pode-se dizer que, embora a autora tenha como 

paradigma a sociedade grega e o artesanato, por vezes, ela vem a tomar o trabalho em 

sua aparição na sociedade capitalista – ou seja, o trabalho alienado 
172

 - como “modelo” 

para sua concepção de “trabalho”. 
173

 Nesse sentido, os conceitos da autora de A 

Condição Humana oscilam entre a antiguidade grega e a modernidade de maneira um 

tanto quanto livre – buscando fugir da realidade efetiva do capitalismo manipulatório, 

oscila-se entre uma visão nostálgica acerca do homem grego e uma hipostasia da 

imediatez do cotidiano do capitalismo manipulatório. 
174

 Sendo suas antinomias e o 
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 A “cisão metabólica” é ligada à emergência do capitalismo e seu tratamento somente pode ser 

histórico, como ressalta Jonh Bellamy Foster sobre o uso do conceito já em Marx, que, “empregava o 

conceito de cisão metabólica para aperceber a alienação do ser humano na sociedade capitalista de suas 

condições naturais de existência.” (FOSTER, 2009, p. 180) – “employed the concept of metabolic rift to 

capture the material estrangement of human beings in capitalist society from the natural condition of their 

existence.” 
172

 A diferenciação entre o trabalho concreto e o trabalho abstrato também é igualmente ausente em 

Heidegger, quem, por vezes, chega a conclusões acerca do caráter intrusivo da prática moderna que muito 

se assemelham coma aquelas posições de Arendt acerca do “trabalho”. Como já dito, não se pode 

aprofundar o desenvolvimento da questão tanto em Heidegger como em Arendt. No entanto, diante das 

similaridades de algumas posições é bom que essas sejam ressaltadas. Para um tratamento introdutório 

acerca do caráter intrusivo e agressivo da prática moderna em Heidegger, Cf. SARTORI, 2010 b. 
173

 Foster, por exemplo, tem um posicionamento essencialmente crítico quanto ao capitalismo e a relação 

do capital com a natureza: “reduzindo a relação do homem com a natureza a termos puramente 

possessivo-individualistas, o capitalismo, pois, representa (apesar de todo o seu progresso tecnológico) 

não tanto um desenvolvimento mais pleno das necessidades humanas e das capacidades do homem em 

detrimento das forças naturais, como a alienação da natureza da sociedade para que se desenvolva uma 

relação unilateral e egoísta em relação ao mundo.” (FOSTER, 2000, p. 31) – “By reducing the human 

relation to nature purely to possessive-individual terms, capitalism thus represents (in spite of all its 

technological progress) not so much a fuller development of human needs and powers in relation to the 

powers of nature, as the alienation of nature from society in order to develop a one sided, egoistic relation 

to the world.”  

174
 Nisso, a autora perde a dimensão essencialmente histórica e, como tal, transitória, de uma forma 

específica de trabalho, de modo que a crítica que Marx dirige aos economistas burgueses, sob esse 

aspecto, é válida também para Hannah Arendt: “os economistas burgueses estão tão apegados com as 

noções que pertencem a determinado período histórico de desenvolvimento social que a necessidade de 

objetivação da força social de trabalho aparece a eles como inseparável da necessidade de alienação da 
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sentido “originário” de seus termos muito importantes em alguns momentos de sua 

obra, eles, em outros momentos apareceram de maneira muito distinta: por vezes, as 

separações e distinções de Arendt perdem a referência ao serem transpostas à 

modernidade, sendo a apropriação realizada pela autora acerca da antiguidade, muitas 

vezes, “seletiva” de acordo com o contexto em que fala 
175

; nisso, há outro aspecto 

essencial às distinções da autora, como ressaltou Andre Duarte:  

 

É preciso caracterizar as inúmeras distinções conceituais propostas por Arendt ao longo 

de sua obra, pensando-se sempre em seu caráter relacional, isto é, sob a preposição de 

que aquilo de que se distingue, jamais podendo existir como entidade isolada e absoluta, 

independente do seu outro, de modo que a própria exigência arendtiana de estabelecer 

distinções implica o reconhecimento de que, na vida política cotidiana, o limite jamais é 

absoluto, mas sempre tênue e sujeito à contaminação e ao deslocamento. (DUARTE, 

2009 c, p 134) 

 

Primeiro Arendt estabelece dicotomias. Depois de separar aquilo que sabe que 

não é dissociável da realidade, ameniza suas distinções de acordo com o caso concreto; 

se está discutindo com o pensamento de Marx, diz que ele comente o erro grave de 

“confundir” o “labor” com o “trabalho”; mas, se trata da realidade concreta e histórica 

reconhece que suas distinções nunca aparecerão de forma pura, de tal feita que em um 

pólo o pensamento da autora busca evitar a “confusão lingüística e conceitual” enquanto 

noutro ela deixa extremamente fluidas suas distinções, que teriam sido eclipsadas na 

                                                                                                                                                                                   
vis-a-vis trabalho vivo.” MARX, 1993, p. 832) “The bourgeois economists are so such cooped up within 

the notions belonging to specific stage of social development that the necessity of objectification of the 

powers of social labor appears to them as inseparable from the necessity of their alienation vis-à-vis 

living labor.” 

175
 As posições da autora podem mudar muito de acordo com o contexto em que a autora insere seus 

posicionamentos. Isso, segundo os próprios arendtianos, foi visto como fonte de “dificuldades”. Veja-se o 

que diz Jerone Konh sobre esse aspecto: “um modo similar, porém mais sutil, de não perceber o que está 

em jogo na „dificuldade‟ do pensamento de Arendt é, eu creio, atribuí-lo à complexidade de sua mente. 

Isto é mais do que exato – suas linhas de pensamento mudam constantemente conforme o ângulo a partir 

do qual ela observa o objeto sobre que está refletindo -, resultando com muita freqüência da perda do 

significado „global‟, que ela jamais sequer tenta explicar. É preciso perspicácia e perseverança no 

discernir e esmiuçar seus temas e linhas de pensamento para se chegar a uma teoria política coerente sem 

o que a sua alardeada „controversidade‟ tende a passar para o primeiro plano.” (KOHN, 2009, p. 23) O 

esforço que o autor da passagem acima atribui àquele que queira ver uma teoria política coerente em 

Arendt é grande, nota-se. Pelo que se vem delineando no presente escrito, há de se perceber que a posição 

da autora entre os modernos e a Grécia antiga pode trazer consigo parte dessas dificuldades. Como se 

verá à frente, as referências para que Arendt desenvolva suas teorias nem sempre são compatíveis entre si 

(só para se mencionar alguns casos, Benjamin, Kant, Agostinho e Heidegger dificilmente podem ser 

vistos em conjunto, mesmo que a autora se refira a todos eles para a construção de sua argumentação). E 

isso pode trazer algumas dificuldades também, sendo mesmo os interpretes mais autorizados de Arendt 

como Villa e Benhanib influenciados por autores opostos, respectivamente, por Heidegger e por 

Habermas (quem busca muito der sua teoria do agir comunicativo em uma leitura de Kant). 
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modernidade. Arendt, assim, realiza a subsunção da realidade às suas noções e 

definições, sendo que a adequação sequer ocorre. 
176

 Deste ponto de partida, o uso das 

noções oriundas da experiência grega, mais “originária”, em meio à modernidade, seria 

problemático. Porém, a própria crítica da autora à modernidade e às teorias modernas, 

como aquela de Marx, estaria baseada, deve-se dizer, na premissa segundo a qual se a 

realidade não corresponde às noções “originárias”, aí estaria a fonte das mazelas 

modernas. Ou seja, a metodologia de Hannah Arendt, neste ponto, apresenta-se de 

modo essencialmente manipulatório. Quando lhe é conveniente, a autora delimita de 

maneira cirúrgica suas noções, remetendo às experiências “originárias”. Assim, ela 

critica muitos, como Marx, por exemplo. No entanto, quando a autora vai para maior 

grau de concretude, ela mesma reconhece que suas noções não podem estar presentes na 

realidade objetiva. Essa última, assim, é analisada na medida mesma em que se trataria 

de diferenças muito mais atinentes à quantidade que à qualidade, à diferentes graus 

disso ou daquilo, no que a autora perde justamente a medida “originária” que havia 

estabelecido. 

Esse procedimento em que se busca o conceito em seu “contexto originário” 

para transpô-lo posteriormente faz com que o critério com o qual a realidade é julgada 

seja obscuro: se, dependendo do caso, há maior ou menor adequação, qual o parâmetro 

para que se estabeleça aquilo que é acertado? A questão se apresenta posta de maneira 

extremamente subjetivista de modo que ela resta àqueles que, com seu pensamento 

“fora de ordem”, devem proceder com um bom julgamento. Desta maneira, o critério da 

autora vem a ser essencialmente arbitrário: novamente, como disse Carlos Nelson 

Coutinho, do os limites do racionalismo formal, portanto, são o ponto de partida para a 

arbitrariedade irracionalista. Arendt, assim, tem a seguinte postura: em seu 

pensamento, não é o ser que condiciona a consciência, mas a consciência que julga o ser 
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 A noção de adequação é criticada pela autora quem nunca vê as suas noções de acordo com qualquer 

“reflexo adequado” da realidade. Veja-se Konh sobre isso: “Arendt rejeita a teoria de que a verdade 

racionalmente descoberta corresponde à realidade fenomênica. Aquilo que chama aequatio intellectus et 

rei – verdade é realidade, o conceito de uma coisa é a própria coisa, essência é o mesmo que existência – 

para ela fora refutado por Kant com a revelação da “antinomia inerente à estrutura da razão e sua análise 

das proposições antitéticas” (KOHN, 2009, ps. 23-24) Assim como Heidegger, pois, a autora critica a 

noção de adequação, porém, contrariamente ao último, a  autora de A Condição Humana se aproxima de 

Kant.  Assim, mesmo no nível mais, por assim dizer, “epistemológico” da teoria da autora, ela é ambígua 

tratando da apreensão “originária” das noções, as quais estariam presentes em meio à experiência grega, 

ao mesmo tempo em que a forma pela qual a autora lida com essas mesmas noções na modernidade, 

assemelha-se muito mais com aquela de Kant que de Heidegger. 
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de acordo com o “acontecimento” 
177

 – trata-se, assim, de um procedimento, nesse 

sentido, epistemológico e idealista.
178

 Mesmo que a autora busque 

fenomenologicamente aspectos essenciais ao próprio ser do homem, esse último é visto 

de acordo com o “originário” o qual, na modernidade, teria se perdido em meio aquilo 

(que será visto depois) chamado pela autora de “esquecimento da política”. 
179

 Fazendo 

referência ao ser do homem, ou seja, àquilo que haveria de mais objetivo, a autora se 

volta a uma abordagem em que a linguagem e a subjetividade é que surgem como 

centrais: trata-se do já mencionado subjetivismo de sua fenomenologia. A abordagem 

arendtiana, assim, não é só antinômica. Na medida em que tenta dar um fundamento a 

suas oposições mais condizente com a “condição humana”, ela é também fortemente 

idealista e anti-histórica. O ser do homem é captado independentemente da sua 

ontogênese ao mesmo tempo em que a linguagem e a fenomenologia que darão o 

caminho que guia a autora em tal empreitada. Como menciona Lukács sobre Heidegger, 

aqui também, vai-se do “subjetivismo insuperável da fenomenologia, à pseudo-

objetividade da ontologia.” 

 Na mesma medida em que busca o conceito em seu “contexto originário”, tal 

método não pode deixar de ser exercido sem alguma manipulação conceitual.  

O “originário” e o manipulatório convivem na metodologia da autora, que é 

indissociável daquela nova forma de irracionalismo, envolto em uma roupagem 

aparentemente racional; ao mesmo tempo em que aparentemente se opõe à reificação 

do capitalismo manipulatório remetendo a algo “originário”, a manipulação mesma se 
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 Isso será essencial quando se tratar da história, já se adianta. Então, também será analisada a noção de 

”acontecimento”. 
178

 Não é fortuito, pois, que a questão do julgar tenha adquirido importância crescente na obra de Arendt. 

Isso ocorre principalmente após a publicação, em 1963, de Eichman em Jerusalém e seria um dos temas 

principais de sua obra A Vida do Espírito. A questão acerca do julgamento, que não é de simples 

abordagem na pensadora, não pode ser tratada aqui, entretanto; de maneira que se deixa somente 

apontados alguns aspectos acerca da problemática. No entanto, é importante que se ressalte que, 

novamente, a questão será mediada por um pensador moderno, desta vez Kant. Assim, tanto Kant como 

Heidegger aparecem como essenciais à compreensão de Arendt. Como já dito, tais pensadores não são 

compatíveis entre si e aqui, infelizmente, não se pode tratar dessa última questão apontada. 
179

 Pouco atrás se falou da inspiração, em grande parte, heideggeriana de Hannah Arendt. Neste ponto, a 

questão também vem à tona não só por se poder relacionar o “esquecimento da política arendtiano com o 

“esquecimento do ser” heideggeriano, mas por ser essencial neste ponto, o conceito de “mundo”. Veja-se 

o que coloca Jorge Grespan sobre o tema, que será aprofundado à frente: para Arendt, na modernidade, “o 

que não existe mais é justamente o „mundo‟ como algo externo, compartilhado, construído pela ação 

recíproca de homens organicamente articulados em classes sociais e grupos políticos. Há somente 

indivíduos, para os quais o „comum‟ se refere a uma faculdade que todos têm naturalmente, isoladamente. 

No século XX a situação piora: há somente a massa amorfa, sem „mundo nem interioridade.‟ 

(GRESPAN, 2009, p. 129) Aponta-se o assunto aqui somente para não se passar reto por este aspecto o 

qual será devidamente explicitado no transcorrer desse texto. 
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expressa neste procedimento. Ao passo que Hannah Arendt adota uma metodologia de 

forte inspiração heideggeriana, ela está no campo das concepções irracionalistas 

calcadas na “miséria alemã”, para que se use a dicção de Lukács. No entanto, sua 

apropriação da realidade objetiva que se apresenta no capitalismo manipulatório é 

essencialmente imediata. 
180

 Deste modo, a autora oscila entre o irracionalismo 

analisado em A Destruição da Razão e a racionalidade formalista e superficial presente 

no capitalismo posterior à Segunda Guerra Mundial. Isso faz que convivam em seu 

pensamento tanto o apelo ao “originário” quanto a manipulação conceitual. Por um 

lado, pois, já neste nível da análise, pode-se perceber que ela se opõe à racionalidade 

reificada fortemente presente no capitalismo manipulatório; ao fazê-lo, porém, ela apela 

à noção, cuja tonalidade não deixa de ser mítica, de “originário”: de um lado um 

subjetivismo mitológico, doutro um apego à imediatez de uma objetividade que se 

apresenta no cotidiano do capitalismo manipulatório como reificada. O modo como tal 

questão irá se delinear, no entanto, somente será possível de ser apreendido quando se 

tiver uma visão dos posicionamentos concretos de Hannah Arendt acerca da revolução. 

Aqui, somente se indica questões que serão essenciais mais à frente e, no limite, 

somente podem ser tratadas na conclusão do presente estudo. 

Esses aspectos, por assim dizer, “metodológicos”, que vêm sendo enfatizados até 

o momento, serão de extrema importância mais à frente. E, para que se possa averiguar 

a verdadeira face de alguma “metodologia”, há de se ver as posições concretas daqueles 

que o “adotam”. Porém, agora, deve-se partir para um maior grau de concretude no que 

diz respeito à distinção entre o “labor” e o “trabalho”, devendo-se continuar com a 

explicitação da posição da autora quanto a esse aspecto específico. 

Continuemos a ver a teoria de Arendt. 

Enquanto o “labor” teria em conta o produto humano, “é apenas o preparo para a 

destruição final desse último” (ARENDT, 2009 d, p. 112); o “trabalho”, por sua vez, 
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 Com isso, a autora se percebe da crise que passa sua época, no entanto, não vai às raízes sociais dessa 

crise de modo que, como se mostrará com mais cuidado depois, sua posição vem a tomar como dado o 

fato de, como disse Lukács, “a democracia formal do liberalismo privatiza o homem. O desaparecimento 

do cidadão não apenas corresponde ao empobrecimento e a uma desmoralização da vida pública [...], mas 

ao me mesmo tempo significa uma mutilação do homem como indivíduo e como personalidade.” 

(LUKÁCS, 2007, p. 30) Percebendo-se até certo ponto dessa questão, a autora, remete a algo mais 

originário, numa atitude de fuga diante da realidade do capitalismo manipulatório. Com essa fuga, no 

entanto, a transformação consciente da realidade social e histórica, como se vê já neste ponto do escrito, é 

deixada de lado. 
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mesmo não tendo essa relação imediata com o seu produto, é igualmente “violento”, 

pois, segundo a autora, realiza o assalto à natureza. O “trabalho” seria “essa luta 

dolorosa [que] pode ser ainda menos „produtiva‟ que o metabolismo direto do homem 

com a natureza.” (ARENDT, 2009 d, p. 112)  

O “trabalho” e violência estariam necessária e umbilicalmente mente ligados. 

 E isso, para a autora de A Condição Humana, decorre da relação teleológica 

existente no “trabalho”, ou seja, decorre justamente daquele ponto considerado essencial 

por Marx e por Lukács e renegado por Heidegger como parte essencial da “metafísica 

ocidental”. 
181

 Assim, averigua-se que, se a autora busca o ser do homem por meio de 

sua teorização da vita activa, isso não se dá pela busca de uma ontologia do ser social, 

mas com muito maior aproximação com a “ontologia fundamental” e com a crítica à 

“metafísica” de Martin Heidegger. 
182

 

No que se deve averiguar o posicionamento de Arendt acerca da questão da 

relação entre meios e fins no “trabalho”. 

Para Hannah Arendt, “a fabricação, que é o trabalho do homo faber, consiste em 

objetivação.” 
183

 (ARENDT, 2009 d, p. 152) Ao que se acrescenta que “o trabalho de 

fabricação propriamente dito é orientado por um modelo segundo o qual se constrói o 

objeto” (ARENDT, 2009 d, p. 153) O que, para a autora, seria indissociável do fato de 

“o processo de „fazer‟ é inteiramente determinado pelas categorias de meios e fins.” 

(ARENDT, 2009 d, p. 156) Ou seja, para a autora, a teleologia estaria presente somente 

no “trabalho”, sendo a prévia ideação parte integrante desse, o qual operaria segundo as 

categorias de meios e fins.  
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 É bom lembrar que Arendt atribui a Marx o fato de ele ter “confundido o trabalho com o labor”, dando 

primazia ao biológico. A autora critica o autor de O Capital citando, inclusive, mencionando a famosa 

passagem já exposta acima sobre a distinção entre o pior dos arquitetos e a melhor das abelhas.  Faz isso, 

porém, vendo uma “hesitação” em Marx em sua definição de trabalho que aí trataria do “trabalho” e não 

do “labor” como em suas outras referência. (Cf. ARENDT, 2009 d, p. 111) Entretanto, a autora relaciona 

a posição entre meios e fins com o “modelo da fabricação”, que teria sido utilizado por Marx em seu 

tratamento da história, o que, tal qual em Heidegger, é visto pela autora como uma pretensão de 

assenhoramento dos entes, como um assalto ao ente. Sobre a relação entre Heidegger e Arendt nesse 

ponto, Cf. VILLA, 1996. 
182

 Como diz André Duarte, “também para Heidegger, o „trabalho‟ já teria alcançado o estatuto metafísico 

da „objetificação incondicional de tudo‟ no mundo contemporâneo, transformando o homem me matéria-

prima ou mero recurso humano para os agenciamentos da tecnologia contemporânea.” (DUARTE, 2000, 

p. 87)  
183

 Utiliza-se aqui tradução diferente daquela dada na edição brasileira em que “objetivação” é traduzido 

por “reificação”. Essa escolha decorre do uso da palavra “reificação” no pensamento marxista, usado aqui 

em grande media. Sendo o vocabulário marxista utilizado no presente escrito, não parece correto deixar a 

tradução equívoca nesse ponto.  
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Seria o “trabalho” “inteiramente determinado” pelas últimas categorias 

mencionadas.  

No que se verifica que essa concepção da autora parte daquela distinção 

estabelecida por Marx entre “o pior dos arquiteto e a melhor das abelhas”. Isso, porém, 

ocorre de maneira oposta. Em Arendt, o processo de “trabalho” é “inteiramente 

determinado pelas categorias de meios e fins”, o que significa para a autora que haveria 

uma subordinação unilateral da natureza à vontade humana, fato esse que poderia ser 

muito perigoso e que teria conseqüências terríveis na modernidade. 
184

 Assim, ao invés 

de existir um afastamento das barreiras naturais e uma relação em que o homem 

modifica o mundo modificando a si mesmo, existiria, segundo Arendt, uma relação 

unilateral em que o homem impõe sua vontade arbitrária à natureza, assenhorando-se 

dela – isso seria inerente ao próprio pôr teleológico amparado pelo “trabalho”. Portanto, 

esse sentido do ato de “trabalho” mencionado agora complementa aquilo dito sobre o 

“trabalho”, o “labor” e a natureza: para a autora de A Condição Humana, o trabalho 

também seria essencialmente violento, o “trabalho” é um “assalto à natureza”.  
185

 O 

que, como dito, se relaciona à determinação meios-fins, a qual estaria ligada ao fato 

segundo o qual  

 

Os utensílios e instrumentos do homo faber, dos quais advém a experiência fundamental 

da noção de “instrumentalidade”, determinam todo o trabalho e toda a fabricação. Sob 

esse aspecto, é realmente verdadeiro que o fim justifica os meios; mais que isso, o fim 

produz e organiza os meios. O fim justifica a violência cometida contra a natureza para 

que se obtenha o material, tal como a madeira justifica matar a árvore e a mesa justifica 

destruir a madeira. É em atenção ao produto final que as ferramentas são projetadas e os 

utensílios são inventados, e o produto final que organiza o próprio processo de trabalho, 

determina a necessidade de especialistas, a quantidade de cooperação, o número de 

auxiliares, etc. Durante o processo e trabalho, tudo é julgado em termos de adequação e 

serventia em relação ao fim desejado, e nada mais. (ARENDT, 2009 d, p. 166) 
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 A questão apareceria claramente em Marx, para quem, segundo Arendt, haveria “uma verdadeira 

rendição da liberdade à necessidade” de maneira que a “distinção real entre violência e necessidade se 

tornou supérflua” (ARENDT, 2001, p. 78) Um ponto mencionado por Heidegger também pode ser 

interessante nesta questão: “o poder oculto na técnica contemporânea determina a relação do Homem com 

aquilo que existe. Domina a terra inteira.” (HEIDEGGER, 2001, p. 19) Há de se perceber que a mesma 

posição segundo a qual haveria uma dominação, uma intrusão, por meio do “trabalho” em Arendt aparece 

em Heidegger na “técnica contemporânea”. A questão ganha relevo quando se averigua que em ambos os 

pensadores essas determinações aparecem na medida em que haveria, na técnica e no “trabalho”, uma 

relação entre meios e fins. Aquilo já dito se impõe: primeiro a autora separa o ser social da natureza, 

depois vê a atividade do primeiro sobre a última como essencialmente intrusiva – essa intrusão, 

entretanto, da maneira como a autora coloca, decorre de sua própria separação estabelecida previamente. 

185
 Nesse ponto, há mais uma aproximação com Heidegger. E a questão no pensador alemão aparece à 

medida que ele defende que “o homem não é senhor do ente. O homem é o pastor do ser.” 

(HEIDEGGER, 2005, p. 51) 
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Nesse ponto, percebe-se que o processo de “trabalho” é visto como um conjunto 

de atividades operacionalizadas de acordo com um fim prévio, sendo que esse fim se 

imporia em todo o processo. A representação do pôr teleológico, assim, seria imperativa 

e não haveria retroação na atividade humana, que se daria de acordo com uma 

finalidade traçada anteriormente e não passível de modificação no meio do processo. A 

“instrumentalidade” estaria ligada a esse contexto em que a relação entre meios e fins, 

relação que vem a ser entendida como a imposição do fim sobre quaisquer meios, seria 

determinante. Dessa maneira, haveria um utilitarismo intrínseco ao “trabalho”. Seria 

esse último não só objetivação, mas também um processo em que aquilo que é 

produzido pelo homem se volta contra ele mesmo, impondo-se como algo alheio, 

alienado ao próprio produtor. 
186

 Para Hannah Arendt, no “trabalho”, que é realizado 

por meio de instrumentos, há necessariamente alienação, tratando-se de uma 

determinação da essência dessa atividade. Colocando o homem contra seu próprio 

habitat, seu próprio “mundo”, o “trabalho” seria intrusivo e veria natureza como mera 

matéria para se realizar um fim. 
187

 Deste modo, pode-se mesmo dizer que, em Arendt, 

haveria no “trabalho” uma determinação essencialmente técnica da atividade humana, 

sendo esta configuração, presente no homo faber, operacional e agressiva diante daquilo 

que se encontraria em seu caminho rumo à realização de um fim concebido 

previamente. No que há de se dizer que a própria posição da autora segundo a qual no 

pensamento não haveria de se apreender racionalmente a coisa em si aparece 

novamente. A negação dessa possibilidade de cognição antes aparecera inerente ao 

pensamento de modo que, pela linguagem, haveria uma “abertura” segundo a qual seria 
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 No que é perceptível a ligação da questão com a temática marxista da alienação. 
187

 A questão parece ter muita relação com análise de Heidegger acerca da a “apatricidade”, a qual o autor 

relaciona justamente com aquilo que entende ser a alienação em seu sentido marxista. Veja-se o autor de 

Ser e Tempo: “a apatricidade torna-se um destino do mundo. É por isso que se torna necessário pensar 

esse destino sob o ponto de vista ontológico-historial. O que Marx, a partir de Hegel, reconheceu, num 

sentido essencial e significativo, como alienação do homem, alcança, com suas raízes, até a apatricidade 

do homem moderno. Esta alienação é provocada e isso, a partir do destino do ser, na forma da Metafísica, 

é por ela consolidada e ao mesmo tempo por ela encoberta, como apatricidade.” (HEIDEGGER, 2005, 

ps.47 e 48) Pela análise até aqui empreendida a ligação entre os dois diagnósticos acerca da modernidade, 

o de Arendt e o de Heidegger parece plausível. No entanto, não se pode estudar a questão aqui com 

profundidade, de modo que, somente para que a questão não fique solta, deve-se mencionar a opinião de 

Villa segundo a qual “Arendt concorda com o sentimento de Heidegger de “A Carta sobre o 

Humanismo”: a apatricidade está se tornando o destino de nossa era.” (VILLA, 1996, p. 172) – “Arendt 

agrees with Heidegger´s sentiment in “The Letter on Humanism”: homelessness is coming to be the 

destiny o four age.” 
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possível “desvelar” aquilo que há de mais “originário”. Aqui, isto aparece justamente 

nesse processo que, para a autora, é alienado, “tudo é julgado em termos de adequação e 

serventia em relação ao fim desejado, e nada mais.” A própria noção de adequação, de 

reflexo adequado da realidade, assim, tem um lócus para Hannah Arendt: a violência do 

“trabalho”, o que, novamente, ocorre de modo muito similar a Heidegger. 
188

 

Assim, as ferramentas e os utensílios teriam sido produzidos pelo homem para a 

realização de alguma finalidade; no entanto, tal finalidade, uma vez objetificada, viria a 

se impor no processo de produção que, sendo realizado tendo em vista um fim 

específico, tem começo, meio e fim. A própria finalidade do homem, assim, seria 

essencialmente alienada no “trabalho”, segundo a pensadora. 

Estaria, deste modo, e do ponto de vista de Arendt, o começo subordinado ao 

fim de maneira unilateral, pois ele seria operacionalizado de acordo com a serventia dos 

atos tendo em conta o objetivo final previamente concebido. 

Neste ponto, os fins não só justificariam os meios, mas produziriam e 

organizariam os meios. A produção de ferramentas, assim, dar-se-ia relacionada a uma 

finalidade específica (alheia à última) que se colocaria em meio ao processo cuja 

finalidade também já estaria prevista – essa relação entre meios e fins não só levaria ao 

“assalto à natureza”: levaria a uma forma de objetivação em que a posição concreta do 

homem é para a pensadora necessariamente violenta. Arendt, assim, tem o “trabalho” 

por objetivação e a objetivação por um processo realizado pela relação entre meios e 

fins de maneira utilitarista e unilateral. O “trabalho”, pois, é, junto com a pretensão de 

estabelecer finalidades prévias, relegado a uma atuação que se volta contra a natureza e 

contra o próprio homem. A atividade teleológica é vista inelutavelmente como uma 

violência, o que significa que a pretensão do homem de estabelecer seus próprios rumos 

de maneira autônoma e autodeterminada levaria necessariamente à agressão contra a 

natureza e contra o homem.  

A autonomia e a autodeterminação conseguidas por meio do “trabalho”, assim, 

mesmo que tivessem sido vistas como algo essencialmente positivo na modernidade, 

seriam, em verdade, algo cuja essência seria a violência. 

                                                             
188

 Sobre Heidegger, Cf. SARTORI, 2010 b. 
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 No que se podem ver duas questões: 1) para Arendt, a finalidade do ato de 

“trabalho” permanece a mesma desde o começo do processo de “trabalho”, não havendo 

atividade retroativa sobre as representações do homem, quem se torna uma engrenagem 

no processo em que o telos é objetivado no “mundo” 
189

; 2) a objetivação estaria no 

mesmo patamar do tornar-se alheio dos objetos, o que ocorre quando, ao invés de haver 

a transformação positiva do homem quando esse entra em contato com algo diverso, o 

homem é visto como um ser empobrecido e é oposto aos outros homens, tendo a 

objetividade por algo essencialmente alienado no processo de “trabalho”. 
190

 Assim, 

expressando a si mesmo na atividade do “trabalho”, o homem se empobreceria, vendo-

se como alguém que enxerga a natureza como algo alheio a si, que é somente passível 

de uma apreensão agressiva, ao mesmo tempo em que as suas próprias forças colocadas 

nos instrumentos, nos produtos humanos do “trabalho”, por exemplo, viriam a dominar 

o próprio homem. Há de se notar que o modo pelo qual Hannah Arendt procede faz com 

que a alienação, tão criticada pelos marxistas, dentre eles principalmente Lukács, seja 

naturalizada, seja inerente ao próprio “trabalho” – mais uma vez, ao se buscar apreender 

o “originário” a autora mescla elementos da poiesis grega com elementos do trabalho 

abstrato, submetido aos imperativos capitalistas. Com sua metodologia, mesclam-se o 

“originário” e o manipulatório, deve-se ressaltar. 
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 Esse ponto foi tratado por Lukács em sua ontologia, criticando posições semelhantes aquelas 

defendidas pela autora, sem se referir a ela, quem nunca foi objeto de estudo detido do autor húngaro. O 

essencial nesse ponto, porém, é a importância que é atribuída por Lukács à questão por meio do referência 

justamente à atividade retroativa da realidade exterior sobre o reflexo na humanização e no 

desenvolvimento do próprio homem. (Cf. LUKÁCS, 1981 a). A posição de Arendt, como já dito, é oposta 

àquela de Lukács. Como diz Villa, “homo faber, ela acredita, tem a tendência natural a generalizar a 

experiência da fabricação, do trabalho. Motivado pela vontade de controlar ou manipular, ele esquematiza 

o mundo em termos de meios e fins.” (VILLA, 1996, p. 23) – “Homo faber, she believes, has a natural 

tendency to generalizes the fabrication experience. Motivated by a will to control or manipulate, he 

schematizes the world in terms of means and ends.” 
190

 Não se pode tratar do assunto aqui, mas a questão da alienação é patente também nesse ponto. O que 

talvez se explique pelo fato de o tema ser mais que recorrente não só nos círculos marxistas, como 

ressaltou Lukács em 1967: “a alienação do homem foi conhecida e reconhecida como problema central da 

época em que vivemos tanto pelos pensadores burgueses como pelos proletários, por aqueles social e 

politicamente de direita, como pelos de esquerda.” (LUKÁCS, 2003, ps. 23-24) No que o mesmo Lukács 

menciona que o grande erro da filosofia burguesa de sua época seria confundir a objetivação com a 

alienação: “para a crítica filosófico-burguesa da civilização – basta pensar em Heidegger -, era muito 

óbvio sublinhara crítica social numa critica puramente filosófica, fazer da alienação, social em sua 

essência, uma conditione humaine eterna, para utilizar o termo que surgirá só mais tarde.” (LUKÀCS, 

2003, p. 26) Pelo colocado até aqui sobre a metodologia arendtiana, talvez seja lícito estender a crítica 

lukacsiana a autora, quem, inclusive, dedica-se a escrever sobre a “condição humana”, mencionada pelo 

autor húngaro. Se o termo utilizado por Lukács refere-se diretamente à autora é pouco provável e não é 

possível se saber ao certo - o importante é, novamente, o tratamento oposto dispensado pela autora no que 

toca os marxistas e as questões essências a seus pensamentos. Digno de nota também é o fato de Lukács 

se opor na citação justamente àquele que, como se vê, exerce grande influência sobre Arendt: Heidegger. 

Já se mencionou antes, mas vale ressaltar que a relação entre Heidegger e Arendt não pode ser tratada no 

presente escrito de maneira satisfatória. 
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 As duas questões mencionadas, equacionadas de maneira muito diversa daquela 

em que se apresentam em Arendt, permitem ao marxismo tratar da história como um 

processo de autodesenvolvimento do homem 
191

, de maneira que a posição da autora, 

aqui, novamente é coerente com a sua busca dos “elementos totalitários do 

marxismo”.
192

 A questão atinente a esse último aspecto mencionado terá grande 

importância quando se averiguar as críticas de Arendt à noção de história como aquela 

“feita pelo homem”, só podendo ser tratada com cuidado posteriormente. Porém, já 

neste grau de abstração da análise, em que as principais distinções da autora são 

explicitadas, é possível se perceber a existência de importantes elementos presentes no 

mencionado projeto arendtiano. As críticas de Arendt ao processo de “trabalho” e 

àqueles que têm esse por essencial têm endereço certo: Karl Marx. No que a crítica da 

autora à relação meio-fim é essencial para que se entenda seu posicionamento quanto à 

noção “moderna” de história, a qual será vista melhor mais à frente. 

 Veja-se a posição da autora sobre outro aspecto que acredita estar presente na 

relação entre meios e fins: 

 

Dentro da categoria de meios e fins, e entre as experiências do conceito de instrumento que 

governa todo o mundo dos objetos de uso e de utilidade, não há como pôr termo à cadeia de 

meios e fins e de evitar que todos os fins, mais cedo ou mais tarde, voltem a ser usados 

como meios, a não se declarar que determinada coisa é “um fim em si mesmo”.  

(ARENDT, 2009 d, p. 168) 

 

 Acentua-se que é próprio ao pensar pela relação entre meios e fins o fato de o 

fim suplantar o meio, como já dito. No entanto, isso ocorreria quando a própria 

distinção entre meios e fins, no processo de “trabalho”, vem a se tornar problemática: se 

um fim se torna um meio no próximo nexo estabelecido entre aquilo que foi fabricado e 

a fabricação de outra coisa, a durabilidade dos produtos do trabalho é abalada. Desta 

maneira, a distinção arenditiana se desenvolve de tal feita que a artificialidade do 

“mundo”, de que decorreria o caráter mais durável desse, também é esfacelada na 
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 Cf. LESSA, 2007. 
192

 O que ocorre em proporções maiores do que as previstas pela própria autora, quem vê o marxismo de 

maneira um tanto quanto esquemática. Sua oposição, pelo que se vem colocando aqui, não se direciona 

somente aquele marxismo esquemático de “infra-estrutura e superestrutura” – a autora tem 

posicionamento diametralmente oposto ao marxismo mais elaborado e mais fiel ao pensamento de Marx, 

mesmo que não conheça a fundo esse pensamento. Como ficará claro nesse texto, essa oposição não vai 

em direção ao acerto da autora ao adotar esse modo de tratamento; antes, como se verá no que toca a 

história e a revolução, a autora se coloca numa posição em que não deixa de haver certa dose de 

irracionalismo em seu pensamento, como se verá com mais cuidado mais à frente. 
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modernidade. Havendo a produção contínua de novos objetos, cada “artefato humano” 

viria a perder sua durabilidade; uma vez tornado meio novamente, será o produto do 

“trabalho”, segundo Arendt, violentamente consumido – nesse sentido, Arendt havia 

sublinhado que o “trabalho” poderia ser ainda mais destrutivo que o “labor” sob o 

aspecto do assalto à natureza; agora, porém, ela ainda acrescenta que o concatenamento 

dos diversos processos de “trabalho” ainda pode acabar com a mencionada vantagem do 

“trabalho” em relação ao “labor”. Ou seja, a pensadora vê o “trabalho” sempre em meio 

a um processo de modo que esse processo suplantaria a peculiaridade dos atos 

individuais e colocaria os homens em meio a uma engrenagem “artificial” que pareceria 

ter vida própria, englobando os indivíduos que trabalham: novamente, deve-se ressaltar, 

para a autora, o processo de “trabalho” aparece como essencialmente alienado. 
193

 

Nada seria, assim, um “fim em si mesmo”, somente sendo visto em meio a algo 

maior, em meio ao processo. 
194

 

A autora, nesse ponto, diz ainda que o “significado” produzido pelo “homo 

faber” no processo de trabalho poderia remeter para além da finalidade produtiva desse; 

no entanto, isso não ocorreria efetivamente, pois os meios de que o homem se utiliza 

subordinar-se-iam à finalidade produtiva de maneira que prepondera a mera 

instrumentalidade, que implicaria na instrumentalização do próprio homem: 

 

O homo faber, por não passar de um fabricante de coisas, e por pensar somente em 

termos de meios e fins que decorrem diretamente de sua atividade de trabalho, é tão 

incapaz de compreender o significado como o animal laborans é incapaz de 

compreender o instrumento. E tal como os utensílios e instrumentos que o homo faber 
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 E, deve-se dizer que a autora, até certo ponto, percebe-se de aspecto essencial de sua realidade, a 

realidade do capitalismo manipulatório, em que a reprodução do capital se impõe de maneira patente. 

Veja-se a passagem de Marx acerca da reprodução do capital em meio à sociedade civil-burguesa: “tudo 

que tem uma forma fixa, como o produto, etc., aparece como um mero momento, um momento 

evanescente, neste movimento. O próprio processo de produção direto, aqui, aparece só como momento”. 

(MARX, 1993, p. 712) Everything that has a fixed form, such as the product, etc., appears as a merely a 

moment,  vanishing moment. The direct production process itself here appears  only as a moment.” 

Ocorre, porém, que, enquanto Marx vê isso como uma peculiaridade do capital e da imposiução desse em 

meio à sociedade civil-burguesa, Hannah Arendt retira a historicidade do conceito de trabalho e vê o 

trabalho alienado, intrusivo e subsumido à lógica do capital como algo inerente ao desenvolvimento do 

“trabalho” na modernidade. 

194
 Há dois pontos a serem destacados aqui :1) a referência ao fim “em si mesmo” remete à estética, 

particularmente àquela de Kant, de modo que o ideal perdido de uma “obra” tal qual se daria na 

antiguidade grega não deixa de remeter a certa estetização da atividade humana quando se tem em conta a 

realidade moderna; 2) a questão atinente à crítica da autora à noção de processo ficará clara, sobretudo, 

quando se tratar das críticas e dos posicionamentos de Arendt quando à história. Deste modo, tal aspecto 

somente será inteiramente compreendido mais à frente. 
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usa para construir o mundo tornam-se o próprio mundo para o animal laborans, também 

o significado desse mundo, que realmente está fora do alcance do homo faber, torna-se 

um paradoxal “fim em si mesmo”.  (ARENDT, 2009 d, p. 168) 

 

 O “animal laborans”, estando preso ao ciclo vital, seria incapaz de compreender 

o instrumento, ao passo que o “homo faber” seria incapaz de compreender o 

“significado” – a autora de A Condição Humana deixa tanto o “trabalho” quanto o 

“labor” inseridos em um processo maior cujo controle seria impossível na 

modernidade.
195

 Assim, para Arendt, tanto o “labor” quanto o “trabalho” encontram-se 

presos à “necessidade” e aos processos incapazes de darem ensejo à liberdade – o desejo 

do homem no sentido de tomar seu próprio destino em suas mãos, assim, invadiria a 

esfera da necessidade, ficando preso a esta de maneira inelutável, o que, já se adianta, 

será essencial de se ter em mente quando se tratar da revolução em Arendt.  

Para a autora, a objetivação e a relação meio-fim teriam em si esse 

aprisionamento como corolário necessário.  

Aquele caráter central e relativo à autoprodução do homem atribuído, de 

diferentes modos, por Hegel e Marx, ao trabalho (sem aspas) é descartado pela autora 

com suas distinções e definições. No que, para Hannah Arendt, da atividade teleológica 

em que o homem tenta colocar cadeias causais de acordo com sua vontade, decorreria 

justamente o aprisionamento do homem, quem se subordinaria ao processo criado por 

ele mesmo, estando essencial e inelutavelmente alienado nas condições de vida e de 

produção. Trata-se de uma naturalização, de uma ontologização das relações 

presentes
196

, há de se notar. Do caráter eivado pela necessidade do processo de 

“trabalho”, o “mundo” tornar-se algo também regido por uma causalidade linear, e 

“impessoal” (para que se utilize o termo de Heidegger) em que o “trabalho” insere-se – 

a esfera produtiva, dessa perspectiva, encontrar-se-ia indissolúvel da necessidade e do 

automatismo da época moderna; e mais, o controle consciente da esfera produtiva só 

poderia levar à violência contra a natureza e contra o próprio homem. No que a crítica 

de Hannah Arendt ao marxismo também é clara à medida que seriam justamente os 
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 A questão também se relaciona à alienação, destacada por Lukács acima. No entanto, ela aparecerá 

mais à frente na medida em que a pretensão de controlar tais processos, que compõem a esfera produtiva, 

seria, por si só, maléfica, como se verificará ao tratar da “ação”. Em um maior grau de concretude a 

questão aparecerá também quando se tratar das revoluções modernas e mais precisamente na análise de 

Arendt acerca do “terror”, o qual se relacionará com os já mencionados “elementos totalitários do 

marxismo”. 
196

 Relações, não é preciso insistir, indissociáveis da reprodução do próprio capital. 
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marxistas socialistas que gostariam de estabelecer o controle consciente da produção; e 

isso, novamente, é compatível com o projeto da autora de estabelecer os “elementos 

totalitários do marxismo”. No entanto, este aspecto somente poderá ser tratado com 

mais cuidado ao se explicitar o posicionamento da autora de A Condição Humana 

acerca das revoluções modernas.  

Agora, deve-se permanecer no grau de abstração que os conceitos de Arendt já 

explicitados permitem, tratando da noção de “trabalho” na autora. 

 Relacionada à noção de “trabalho” da autora, a posição segundo a qual o 

“significado desse mundo” se torna um “paradoxal “fim em si mesmo” deve ser vista 

tendo em mente que tal “fim em si mesmo” configura-se como tal somente à medida 

que os “artefatos humanos” são colocados em meio a um processo regido por 

causalidades lineares e necessárias; assim, no “mundo moderno”, as características 

destrutivas do “trabalho” se tornariam patentes, sendo a relação do homem com a 

natureza e com aqueles que o circundam aquela do assenhoramente, da dominação e da 

subordinação dos meios aos fins.
197

 Os artefatos humanos, assim, deixariam de ser 

vistos como tais e passariam a meros bens de consumo, confundindo-se na modernidade 

o “labor” e o “trabalho”, o consumo imediato e a durabilidade das “obras”. Se o 

“mundo” se tornaria um “fim em si mesmo”, isso se daria de maneira oposta àquela do 

desinteresse inerente à esfera estética kantiana. Inserido no “processo de trabalho”, o 

homem não conseguiria sair desse, vendo o “mundo” como uma esfera artificial 

produzida por ele mesmo; esfera essa, entretanto, que sequer manteria a durabilidade do 

“mundo” grego. A esfera produtiva, pois, aparece essencialmente alienada para Hannah 

Arendt. 

 

O homo faber é realmente amo e senhor, não apenas porque é senhor ou se arraigou no 

papel de senhor de toda a natureza, mas porque é senhor de si mesmo e de seus atos. [...] 

A sós, com sua imagem do futuro produto, o homo faber pode produzir livremente; e 

também a sós, contemplando o trabalho de suas mãos, pode destruí-lo livremente. 

(ARENDT, 2009 d, p. 157) 

 

A passagem mencionada acima traz um elemento essencial à concepção de 

Arendt acerca do “trabalho”. Não só ele estaria indissoluvelmente ligado à 
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 Nisso Arendt se aproxima muito de Heidegger também. Sobre Heidegger, Cf. SARTORI, 2010 b. 
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instrumentalização e à subordinação violentas; estaria configurado na medida em que os 

homens realizam tais atos “a sós”. 

 Ou seja, longe do “trabalho” poder unir os homens ou colocá-los em uma 

posição em que podem se expressar coletiva e conscientemente, o “trabalho” teria, ao 

menos na modernidade em que o modelo do artesão se esfacela, como resultado o 

isolamento dos homens. 
198

 Assim, a atividade teleológica seria algo realizado por uma 

mente individual, ou ao menos por meio de uma mente individual, e isso tornaria o 

“trabalho” algo que não poderia estar ligado à “condição da pluralidade” associada pela 

autora à “ação”, como se verá. O aspecto será tratado depois quando se analisar as 

revoluções modernas. No entanto, desde já, cabe lembrar que tal isolamento da posição 

teleológica será visto como essencialmente nocivo pela pensadora quem relacionará 

uma política vista pelo “paradigma” do “trabalho” com a emergência do “terror” e com 

o “esquecimento da política”. Por ora, basta dizer que a “liberdade” que emergiria do 

“trabalho”, assim, é tratada por Arendt com desdém: o homem seria livre para, “a sós”, 

“produzir livremente” com a mesma naturalidade que seria capaz de, “contemplando o 

trabalho de suas mãos [...]destruí-lo livremente.” Ser “senhor de  si mesmo e de seus 

atos” também significa para a autora estar ligado a uma possibilidade de tudo realizar, 

mesmo que se trate de algo mais que absurdo. 
199

 Ao invés da consciência da 

capacidade de estabelecer novos nexos causais por meio do trabalho ser vista como um 

progresso ao gênero humano, tal consciência é vista com tons pessimistas, já que a 

liberdade que emergiria no “trabalho” estaria ligada à instrumentalização e ao assalto à 

natureza – esse seria o modelo de conduta do homo faber. Este último, inclusive, para 

que realizasse o “trabalho”, precisaria dominar a si mesmo, tornar a si mesmo um 

instrumento para uma finalidade prévia que se imporia em meio a um processo.  

E aí há certa naturalização e mistificação, não há dúvida. 

Hannah Arendt vê o processo de “trabalho” marcado pela dominação e pela 

imposição de um fim alheio àquele mesmo que realiza a posição teleológica. Isso, 

                                                             
198

 Tal isolamento é central para a discussão de Arendt acerca do totalitarismo. No presente escrito, 

porém, não se tratará do tema do totalitarismo o qual será somente tangenciado quando se averiguar a 

posição da autora acerca dos “elementos totalitários do marxismo”. A questão aparecerá aqui na medida 

em que tal isolamento seria pré-condição para o surgimento da “massa” e dos “pobres” os quais viriam a 

desempenhar um papel trágico, e desastroso, nas revoluções modernas segundo Hannah Arendt. 
199

 Embora não se possa tratar com do ponto mencionado, ele é essencial para a pensadora, uma vez que o 

“totalitarismo” seria oriundo de uma situação em que, com a “perda da tradição, da religião e da 

autoridade”, “tudo é possível”. Cf. ARENDT, 2009 b. 
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porém, não é relacionado pela autora a um modo de produção marcado pela “divisão do 

trabalho que se torna realmente efetiva” (MARX e ENGELS, 2002, p. 27), a divisão 

entre o trabalho material e o trabalho intelectual, entre a execução e o comando no 

processo de trabalho. Essa divisão do trabalho é típica das sociedades de classes, 

segundo Marx, Engels e Lukács - é justamente essa sociedade que está sendo 

naturalizada pela pensadora. E mais: os termos em que o processo de “trabalho” aparece 

em Hannah Arendt, pode-se mesmo dizer, são típicos do capitalismo em que aparece de 

maneira mais desenvolvida aquela situação em que “o gozo e o trabalho, a produção e 

consumo acabam sendo destinados a indivíduos diferentes”, (MARX e ENGELS, 2002, 

p. 27) Para que se fale de maneira mais concreta: Hannah Arendt vê o processo de 

“trabalho” em meio a dominação, mas trata da “dominação” do trabalhador sobre si 

mesmo, e não do capital sobre o trabalho. 
200

 Ela vê um fim alheio ao trabalhador; esse 

fim, no entanto, não é a própria expansão da produção capitalista – a qual sempre 

precisa se expandir, como indica Marx 
201

 – mas algo inerente ao próprio pôr 

teleológico. A apreensão de Hannah Arendt, como apreensão imediata da realidade 

objetiva – mesmo que a autora negue por vezes a cogniscibilidade da última –, 

representa as relações capitalistas de maneira invertida. Porém, ao remeter tal apreensão 

imediata a algo mais “originário”, ela não só não vê alternativas na realidade imediata, 

ela torna a dominação classista como algo inerente à própria “condição humana”.  

 Assim, a autora vê o processo de “trabalho” como um processo em que o homem 

coloca a si mesmo como um instrumento. Tal comportamento, não é preciso insistir 

muito, é nefasto para a pensadora.  

Esse caráter de “senhor de si mesmo e de seus atos” não se relaciona a uma 

situação em que o homem ganha consciência do fato de ser ele mesmo que cria suas 

condições de vida podendo superar as dificuldades, que deixam de ser vistas com 

naturalidade. Antes, em Arendt, dá-se o oposto. A percepção por parte do homem de 

que ele pode dar um sentido à realidade em que vive é vista por Arendt como um grande 

perigo em meio a um “mundo” em que  

 

                                                             
200

 Para uma análise acerca da complexidade dessa dominação, Cf. ANTUNES, 1999. 
201

 É interessante notar que isso também fora indicado por Rosa Luxemburgo, autora que Hannah Arendt 

conhece e admira. 
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A partir do momento em que o homem deixa de se apresentar como creatura Dei, 

experimenta grande dificuldade em não passar a representar-se, conscientemente ou 

não, como homo faber. (ARENDT, 2001 b, p. 214) 

 

 Em verdade, a crise da representação do homem como uma criatura de origem 

divina é justamente aquilo que é apontado por Hannah Arendt como o grande passo para 

a concepção da história como autoproduçao do homem. 
202

 O assunto será tratado com 

mais cuidado posteriormente, no entanto, há de se ressaltar que, para a autora, esse é um 

grande perigo. A condição para que fosse possível se pensar a “noção moderna de 

história”, assim, seria um absurdo para a autora. Aí haveria a valorização do “trabalho” 

e da posição teleológica a qual visaria, sobretudo, à dominação e à agressão. Depois das 

revoluções burguesas e da revolução industrial
203

, o aspecto nefasto do homo faber se 

manifesta conforme “foi possível começar a falar em „fabricar o futuro‟ e „construir e 

aperfeiçoar a sociedade‟ como se se tratasse da fabricação de cadeiras e da construção e 

reformas de casas.” (ARENDT, 2009, p. 105) No que há de se perceber novamente: é 

esse ponto visto por Arendt como um “grande perigo”. E seria ele que levaria o homem 

a se representar como homo faber, com tudo que isso implicaria. Conforme a autora tece 

seus comentários sobre o “labor” e o “trabalho”, a atividade humana que opera por meio 

da noção de produção do homem torna-se constantemente mais problemática, levando 

àquilo apontado acima sobre a objetivação, os meios, os fins e a maneira como o 

homem se autodeterminaria: o assenhoramento, a violência e a submissão a um 

processo em que, isolado, o homem se opõe progressivamente a seus semelhantes. Por 

meio do “trabalho”, o homem, tratando o “mundo” pelas noções de meio e de fim, 

pensaria, inclusive, em “fabricar o futuro”, em colocar a si mesmo para “fazer a 

história”. Isso implicaria em colocar a agressividade do “trabalho” (na Grécia, segundo 

a autora, localizada somente na esfera privada) em meio à esfera pública, fazendo com 
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 Há de se ressaltar que a perda da tradição, da religião e da autoridade é uma das grandes temáticas da 

obra arendtiana. Veja-se, para que se ilustre, uma passagem que demonstra o posicionamento da autora 

sobre a questão - sobre autoridade, religião e tradição, ela afirma: “todas as três foram condenadas 

quando, no início da era moderna, a velha crença no caráter sagrado da fundação num passado longínquo 

deu lugar à nova crença no progresso e no futuro como um progresso infindável cujas ilimitadas 

possibilidades podiam não apenas ser jamais vinculadas a qualquer fundação passada, mas também 

interrompidas e frustradas em sua ilimitada potencialidade por qualquer fundação” (ARENDT, 2009, p. 

98) A noção de progresso e de “fundação” serão tratadas depois, mas, agora, vale ressaltar a ligação 

existente entre os temas tratados nesse grau de abstração com aqueles mais concretos, que serão vistos 

mais à frente. 

203
 A posição de Arendt acerca do impacto da revolução industrial e das revoluções modernas somente 

poderá ser explicitada adequadamente quando se estiver em um maior grau de concretude da análise. 

Assim, a questão se delineará em sua especificidade quando se tratar das revoluções modernas. 
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que toda a violência inerente ao “trabalho” pudesse ser transferida para a política, 

gerando aquilo que a pensadora chamou de “esquecimento da política”. 
204

 

Deste modo, percebe-se algo essencial. 

 A produção é vista inevitavelmente como ligada à necessidade cega e à 

violência. Como há algum tempo apontou Theresa Calvet de Magalhães sobre Hannah 

Arendt, “um elemento de violência é inevitavelmente inerente, segundo ela, a todas as 

atividades do fazer, da fabricação e do produzir” (MAGALHAES, 1986, p. 187), de 

maneira que enxergar a história por meio da produção seria o mesmo que vê-la por meio 

da violência. As conseqüências do raciocínio da autora ficarão claros somente em grau 

mais avançado de analise. No entanto, aqui, deve-se levantar que juntamente com a 

crítica ao “trabalho”, Arendt coloca a sua crítica à noção de história mais propriamente 

moderna. A autora, tratando do “modelo” do “trabalho”, menciona uma “grande 

dificuldade” existente para que o homem não se represente dessa maneira, dificuldade 

que, se não é resultado de algo inelutável – e Arendt acredita que não seja - poderia e 

deveria ser balanceada por outro aspecto da “condição humana”. E a mais humana das 

atividades, pois, não se ligaria ao “fabricar”, mas, segundo a autora, à “liberdade”, ao 

“novo começo”, como apontados por Arendt quando trata do agir, em sua concepção, 

propriamente humano. Trata-se da “ação”, que será vista a seguir. De tal feita, à esfera 

produtiva estaria ligada inevitavelmente a violência, sendo necessário que se 

encontrasse uma atividade em que a violência não aparecesse de maneira determinante. 

A tarefa de Hannah Arendt, assim, consistiria em encontrar essa esfera em que as 

relações humanas se desenvolvem por meio da liberdade e não da necessidade, em 

pluralidade e não de maneira isolada, de comum acordo e não com a violência tendo 

                                                             
204

 Aqui não se pode tratar da questão, mas deve-se dizer que também autores como Lukács criticam o 

modo como a política se apresente nas sociedades amparadas pelo capitalismo manipulatório. No entanto, 

nisso, ele vê um sintoma da decadência e da hegemonia ideológica da burguesia, como já dito na 

introdução. Para que a questão não fique sem tratamento algum, vale citar a passagem do autor húngaro, 

que trata justamente do capitalismo americano, vivenciado por Hannah Arendt, e em que a propaganda e 

os imperativos econômicos haveriam dominado a chamada esfera pública: “Este princípio manipulatório 

pode ser aplicado ainda mais facilmente à participação da pessoa na zona „ideal‟ do Estado, na medida em 

que a dinâmica do capitalismo – em conseqüência daquele desenvolvimento do ser-homem, da relação do 

homem com seu próximo, com as próprias instituições de sociabilidade – terminou por transformar o 

dualismo entre bourgeois e citoyen, que inicialmente se transformava de modo nítido, numa interação 

dinâmica na qual, por necessidade econômica, o materialismo da sociedade civil-burguesa se torna o 

momento predominante.” (LUKÁCS, 2008, p. 102) Cita-se essa passagem aqui para que não reste o 

silêncio, no entanto, deve-se dizer que a efetiva posição de Arendt acerca da relação entre o citoyen e o 

bourgeois somente poderá ser vista com um grau maior de concretude na conclusão. 
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papel preponderante, etc. Como restará claro, para a autora, a solução para esses 

dilemas está na “ação” e na esfera política, as quais serão vistas agora. 
205
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 Os debates existentes entre os especialistas não são poucos no que toca a “ação” em Hannah Arendt. 

Só para que se aponte dois posicionamentos opostos, vale mencionar dois autores que vêm sendo usados 

como referência. De um lado, Habermas, opondo-se ao “modelo teleológico da ação” o qual “apenas 

considera atores orientados para o próprio sucesso e não para o entendimento mútuo” diz que “Hannah 

Arendt parte de outro modelo de ação – o comunicativo”. (HABERMAS, 2001, p. 101) Doutro, aparece 

Dana Villa, quem critica o modo, amplamente tingido de noções kantianas, pelo qual Habermas se 

aproxima de Arendt, dizendo que o autor alemão está certo em apontar a crítica de Arendt à teleologia, 

mas ao mesmo tempo está errado na medida em que retira de campo influências fundamentais para a 

autora. Villa, assim, diz que “de modo paradoxal, a revolução que o pensamento político de Arendt 

propõe somente pode ser levada adiante com a ajuda de Nietzsche e com categorias apropriadas da 

filosofia do primeiro Heidegger. É com Nietzsche e Heidegger que o problema da ação é primeiro 

revelado.” (VILLA, 1996, ps. 43-44) – “paradoxically, the revolution in political thought that Arendt 

proposes can only be carried through with the aid of Nietzsche and categories from Heidegger´s early 

philosophy. It is with Nietzsche and Heidegger that action is first revealed”. Mais uma vez, é preciso 

dizer que não se poderá tratar do tema em sua complexidade. Porém, apontar-se-á momentos em que 

Arendt oscila mais para um ou para outro pólo, de modo que é importante, já neste nível de análise, 

apontar a existência de diversidade no que toca a teoria da autora. O posicionamento do presente texto 

sobre a problemática, assim, não será explicitado de maneira sistemática, pois este não é o tema do 

presente estudo. No entanto, quando pertinente, apontar-se-á a existência do debate como algo que se 

coloca como pano de fundo. 
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1.5.“Ação”, “Natalidade” e “Milagre” 

 

Nesse momento, o “trabalho” e o “labor”, que, em Arendt, podem ser 

enquadrados na esfera produtiva e na esfera privada, cedem lugar à análise da “ação”, 

sendo essa a atividade capaz, segundo a autora, de escapar das conseqüências narradas 

anteriormente: 

 

A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem a mediação das 

coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que os 

homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo. (ARENDT, 2009 d, p. 

15) 

 

 Ao contrário do “trabalho” e do “labor”, a “ação” seria exercida “sem a 

mediação das coisas ou da matéria” – nesse sentido aquilo que haveria de mais 

propriamente humano teria suas raízes na atividade da “ação” – no que se percebe que a 

“mediação das coisas” como um todo vem a ser relegada pela autora a uma esfera de 

“inautenticidade”. 
206

  

A autora, ao não usar a noção de capitalismo, ao não ter em mente o que seria o 

capital, vem a atribuir às próprias “coisas” a alienação capitalista. 

A necessidade e o automatismo do processo de “trabalho”, bem como a inserção 

no “ciclo vital eterno” estariam descartados nessa atividade, havendo uma 

impossibilidade de se conjugar a necessidade e a autoprodução do homem com a 

liberdade humana, a qual estaria manifesta na “ação”. Tal atividade seria exercida 

diretamente entre os homens e sem a intervenção da esfera produtiva (relegada ao 

“trabalho” e ao “labor”) de tal maneira que as vicissitudes oriundas da produção lhe 

seriam alheias. E essa é uma determinação essencial da “ação” em Arendt. Ao invés de 

haver uma unidade na diversidade formada na relação existente nas esferas sociais 

distintas, há uma separação em que, por definição 
207

, não há como se confundirem as 
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 No que se nota que, mais uma vez, a posição da autora é muito distinta daquela de Marx, sendo mesmo 

oposta. Sobre a questão em Marx, Cf. LUKÁCS, 1981 a. 
207

 Aqui o método de Arendt tem muita importância também. Quando a autora trata de suas noções 

basilares, pode-se dizer que ela “define-as” remetendo a um contexto “originário”; não se tratando de 

categorias que são “formas de ser”, parece ser adequado utilizar a denominação de “definição” para o 

modo pelo qual a autora de A Condição humana procede com o “labor”, o “trabalho” e a “ação”. 
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esferas da produção e aquela da “ação”, a esfera política – como já mencionado, tal 

método é marcante na pensadora alemã, tratando-se de antinomias. Na trilha das 

distinções traçadas, elenca-se o fato de a “ação” corresponder “à condição humana de 

pluralidade”, de tal feita que a oposição ao “trabalho” e ao “labor” é novamente patente. 

Uma vez que a autora de A Condição Humana caracterizou aqueles os quais 

“trabalham” e que “laboram” como aqueles que, “a sós”, atuam “livres” para “produzir” 

como para “destruir”, a oposição ao caráter plural da “ação” emerge. A pluralidade, 

assim, aparece como característica essencial dessa esfera em que o homem não agiria 

sozinho, mas em conjunto com os outros homens: tratar-se-ia sempre “dos homens” e 

não do “Homem”, pois.  

Assim, nota-se que a pluralidade humana opõe-se não só à atividade produtiva, 

mas também à relação do homem com a natureza. 

As vicissitudes do mundo moderno, pois, estariam ao lado do “labor” e do 

“trabalho” ao passo que aquilo que há de mais valoroso para a autora, estaria na “ação” 

a qual teria sido, em grande parte, “esquecida”. 

Nesse ponto, manifesta-se uma antinomia entre a esfera propriamente humana e 

a esfera natural, o que tem por conseqüência aquilo antes apontado e que será 

desenvolvido aqui. Veja-se. Tal fato já foi mencionado anteriormente, mas agora pode 

ser visto com maior profundidade: antes, viu-se que tal cisão fazia com que o 

afastamento das “barreiras naturais” e o tornar-se homem do homem não pudessem ser 

tratados por Arendt, restando, assim, sua teorização “das condições básicas mediante as 

quais a vida foi dada ao homem na Terra.” Agora, porém, não só a natureza aparece 

oposta ao homem na medida em que a necessidade biológica e a produção destinada ao 

gênero se opõem; há uma contraposição entre a atividade em que o homem convive em 

conjunto com os outros e as atividades em que se encontra, por vezes, isolado e solitário 

na esfera produtiva.
208

 A pensadora vê a autoprodução do homem com tons pessimistas, 

o que já foi mencionado. Tal atitude decorre, de sua perspectiva, do fato de o “labor” e o 

“trabalho” levarem o homem de um lado ao “eterno ciclo da natureza” e de outro ao 

aprisionamento no próprio processo de produção – assim, tomar o homem como aquele 

que tem suas condições de existência como mutáveis e modificáveis pelo “trabalho” 

                                                             
208

 A temática é desenvolvida pela autora, sobretudo em A Condição Humana e em As Origens do 

Totalitarismo, e não pode ser tratada aqui, pois escapa da problemática do presente escrito uma análise 

aprofundada da questão. 
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seria, para a autora de A Condição Humana, tomar como modelo aquilo que caracteriza 

o homo faber com todas as suas vicissitudes já abordadas. Buscando escapar dessas 

vicissitudes, a autora elabora sua noção de “ação”.
209

 Nela, inclusive, haveria relações 

autenticamente humanas na medida em que se dão entre “homens sem a mediação das 

coisas” – novamente se destaca: a mediação da “matéria”, das “coisas”, como tal, 

aparece como nefasta a autora. A própria produção em geral aparece para a autora como 

reificada, somente havendo espaço para a liberdade longe das coisas e da matéria – 

conceber a atividade produtiva como livre seria para a autora um grande erro, algo 

nefasto à modernidade. 

Neste ponto, uma questão é pertinente: se a produção consciente das condições 

de vida do homem é vista de um ângulo absolutamente pessimista por Arendt, como a 

pensadora resolveria a questão atinente à própria transformação da realidade e dos 

homens? 

Primeiramente, a questão passa pelo automatismo e pela necessidade que 

caracterizariam o “labor” e o “trabalho” - para a autora, pelas razões mencionadas 

acima, tais fatores são completamente opostos à liberdade e: 

 

O oposto da necessidade não é contingência ou acidente, mas liberdade. Tudo o que 

aparece aos olhos humanos, tudo o que ocorre ao espírito humano, tudo o que acontece 

de pior ou de melhor aos mortais é “contingente”, inclusive a própria existência. 

(ARENDT, 2009 e, p. 78) 

 

Nesse sentido, à necessidade que marca a esfera produtiva, seria preciso 

contrapor outra posição, a da liberdade, que, para autora, marca a política. 
210

 Por 

conseguinte, a liberdade não estaria relacionada à necessidade, sendo o extremo oposto 

dessa: o “trabalho” e o “labor” estariam presos à necessidade; a “ação” não. Mais uma 

vez, há uma antinomia no pensamento de Arendt, porém, dessa vez, a questão se 
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 Um tema que não pode ser tratado aqui, mas que seria de interesse é aquele que diz respeito ao diálogo 

travado pela pensadora com Aristóteles. Sua distinção entre “trabalho” e “ação”, apontam alguns como 

Villa e Habermas, remonta à distinção aristotélica entre praxis e poiesis.  
210

 A questão elencada tem relevo crescente hoje. É, sobretudo, nessa oposição entre a produção e a esfera 

política (correlacionada às noções de “interação” e “trabalho”) que Habermas traça sua oposição entre o 

“sistema” e o “mundo da vida”, distinção essa essencial para a sua “teoria do agir comunicativo”. Ou seja, 

um dos grandes pensadores da atualidade não deixa de dever muito à pensadora aqui estudada. Como diz 

Benhabib, “a crucial distinção de Habermas entre trabalho e interação, que está na origem de seu conceito 

de „ação comunicativa‟ está profundamente marcada pela critica de Arendt a Karl Marx em A Condição 

Humana.” (BENHABIB, 2000, p. 199) – “Habermas´crucial distinction between “labor” and 

“interaction”, is deeply indebted to Arendt´s critique of Karl Marx in The Human Condition.” 
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desenvolve na medida em que os pólos da própria realidade social são, para Arendt, 

opostos de maneira a se estabelecer uma cisão a qual teria aparecido “originariamente” 

na Grécia. 

A autora de A Condição Humana, se quer conceber o “mundo” em que os 

homens habitam fora de uma existência marcada pelo automatismo, deve ver as relações 

autenticamente humanas como opostas à necessidade e como separadas dessa. Isso 

decorre de suas distinções presentes na sua conceituação da vita activa. Nesse sentido, a 

cisão estabelecida por Arendt entre a política e a produção é impensável sem a 

antinomia entre o “trabalho” e o “labor” por um lado e a “ação” de outro – a própria 

noção da autora segundo a qual na “ação” não há “mediação de coisas” denota tal fato. 

Assim, primeiramente ao homem teria sido dada a vida, agora, a própria produção e 

reprodução da sociedade é vista com desdém, como uma esfera marcada pelo inerente 

automatismo e pela nefasta necessidade. A concepção de Hannah Arendt, assim, torna 

impossível se averiguar o desenvolvimento da sociedade como uma totalidade. Da 

produção somente viria o “automatismo” e a autora advoga justamente a contingência, 

inclusive para se explicar a própria existência do homem. O próprio “mundo”, assim, 

aparece, neste sentido, como algo irracional, sem sustentação própria. 

Toma-se a produção da sociedade como suposta, e como nefasta, sendo 

impossível um controle consciente dessa. Deste modo, já neste grau elevado de 

abstração, há de se notar que as tarefas da “política”, da liberdade que defende Hannah 

Arendt, não poderão envolver esse âmbito quase que demoníaco, a produção – e isso 

terá conseqüências marcantes na teoria da autora acerca da revolução, como se verá 

mais à frente.  

A própria “mediação das coisas” levaria o homem ao aprisionamento em que as 

relações necessárias dominam sua vontade – ou seja, “mediação das coisas”, violência e 

necessidade estariam ligados inelutavelmente para a autora. A liberdade se oporia a tal 

situação.  

Uma vez que a autora não vê o habitat do homem despido de liberdade ela não 

vê as relações humanas por meio desse automatismo, recorrendo à “contingência”: 

aquilo que “aconteceria” aos homens, em verdade, nada teria de absolutamente 

necessário. Seria a vida humana amparada não pelo autoproduzir do homem de acordo 

com sua vontade consciente, mas na medida em que “a maior parte daquilo que 
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chamamos real na experiência ordinária veio a existir mediante coincidências que são 

mais extraordinárias que a ficção.” (ARENDT, 2000, p. 219). Nesse sentido, as próprias 

condições de vida, juntamente com a vida dos homens, estariam, em Arendt, envoltas 

em uma série incontável de possibilidades imprevisíveis pelos homens. E aí está em 

pleno terreno do irracionalismo, deve-se destacar. Quando os homens planejam aquilo 

que iriam fazer e produzir, realizariam um ato essencialmente violento, contrário ao 

próprio ser dos homens. 
211

 Tratar-se-ia de um assalto à natureza. De tal feita, não 

haveria relações causais quaisquer que não pudessem ser modificadas, o que abriria 

tanto a possibilidade para um agir calcado pela fabricação em que “tudo é possível”, 

como a um agir em que os nexos causais lineares da necessidade seriam rompidos sem 

uma posição teleológica fixa e amparada em um individuo somente.  Como diz a autora, 

“os fatos não têm razão conclusiva alguma, qualquer que seja, para serem o que são; 

eles poderiam, sempre, ter sido de outra forma, e essa aborrecida contingência é 

literalmente ilimitada.” (ARENDT, 2000, p. 300) Ou seja, não só seria possível escapar 

dos imperativos da necessidade em um agir autenticamente humano; vistos com mais 

cuidado, todas os fatos não estariam presos a cadeias causais interligadas de maneira 

necessária e externa ao homem, havendo uma contingência “literalmente ilimitada”. Na 

esfera produtiva, o homem atuaria de acordo com sua necessidade vital e com sua 

prévia ideação, visando imprimir sua vontade à realidade material. Já na política, por 

outro lado, perceber-se-ia a total contingência dos fatos sendo todo o automatismo e 

toda a necessidade passíveis de mudança, situação essa em que a atuação de acordo com 

uma finalidade previamente e planejada estabelecida nos moldes do “trabalho” não teria 

serventia. De um lado, pois, aparece o aprisionamento da atividade humana realizada 

por meio da teleologia, doutro, a contingência ilimitada. Arendt transita entre esses 

pólos. 
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 A referência ao ser do homem aqui está amparada no fato de Hannah Arendt colocar como aquela 

atividade mais propriamente humana justamente a política a qual se oporia fortemente à violência e à 

necessidade. Nesse ponto, novamente, há algum diálogo da pensadora com Heidegger, podendo-se 

apontar na prevalência do domínio e da violência o “esquecimento da política” tal qual Heidegger aponta 

o “esquecimento do ser”. Veja-se Hauke Brunkhorst tratando sobre a política: “o caráter não conclusivo, 

de não fechamento, dessa instancia faz com que seja tentador caracterizar o diagnóstico de Arendt sobre o 

nosso tempo como uma variação da tese heideggeriana sobre o „esquecimento do ser‟, que supostamente 

vem ao ocidente depois dos filósofos pré-socráticos. Com Arendt, no entanto, “esquecimento do ser” se 

torna o “esquecimento da política” e do gosto pela liberdade pública. (BUNKHORST, 2000, p. 196) – 

“inconclusiveness of this stance may tempt us to characterize Arendt´s diagnosis of our time as a 

variation upon Heidegger´s thesis about “forgetfulness of Being”, which supposedly descends upon the 

West shortly with passing of the pre-Socratic philosophers. With Arendt however, “forgetfulness of 

Being” becomes “forgetfulness of politics” and the taste of public freedom.” 
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No que aparece mais uma antinomia de Arendt: de um lado aparece a 

necessidade cega da esfera produtiva; doutro há a liberdade para que haja um “novo 

começo” que rompa com todos os nexos causais existentes e se resgate a contingência 

da vida humana. Tal aspecto pode ser visto com mais clareza na medida em que a autora 

coloca no “trabalho” e no “labor” o aprisionamento respectivamente à produção e ao 

“ciclo vital” ao passo que a esfera da “ação”, a esfera política aparece essencialmente 

como um espaço voltado à “abertura” e ao desencobrimento. 
212

 

 A realidade autêntica e efetivamente humana é vista, pois, pelo prisma da 

“ação”, a qual se opõe, para a autora, a todo o automatismo e à necessidade que 

caracterizam a produção: “é função de toda ação, como distinta do mero 

comportamento, interromper o que, de outro modo teria acontecido automaticamente, 

tornando-se, portanto, previsível.” (ARENDT, 2009 c, p. 48) Ou seja, não só a 

previsibilidade dos fatos (que torna o “trabalho” possível) é vista com certo desdém por 

Arendt: aquilo que caracteriza o autenticamente humano é a imprevisibilidade e a 

contingência, que aparecem por meio da “ação” em que se rompe com aquilo que “teria 

acontecido automaticamente”. A “ação” aparece ligada ao extraordinário, o que será de 

grande importância posteriormente. Convivem, pois, lado a lado na autora, a 

“contingência” e “aquilo que teria acontecido automaticamente”, sendo a “ação” aquela 

capaz de realizar a passagem de um pólo a outro dessa antinomia. 
213

 Para a autora de A 

Condição Humana: “o fato de que o homem é capaz de agir significa que se pode 

esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável.” 

(ARENDT, 2009 d, p. 191) À necessidade da esfera produtiva, pois, opõe-se a liberdade 

da política, que sequer pode ser pensada em termos de previsibilidade e de expectativas; 
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 Novamente aí a influência do pensamento de Heidegger e a crítica à noção de verdade como 

“adequação” são marcantes, O assunto, no entanto, não pode ser tratado aqui com o cuidado necessário, 

de modo que somente se aponta a questão. Anna-Marie Roviello chegou mesmo a dizer que “todo o 

pensamento político de H. Arendt deve ser reequacionado nesta perspectiva; se ela concede um privilégio 

que pode parecer por vezes excessivo à esfera do político é porque compreende essa última, acima de 

tudo, como espaço onde se institui, e por conseguinte se revela, a comunidade do mundo. (ROVIELLO, 

1997, p. 23) Como se verá mais à frente essa questão da “revelação” será essencial à pensadora. 
213

 A questão pode ser relacionada com aquilo que Lukács chamou de “antinomias do pensamento 

burguês”. Esse ponto já foi apontado acima quando se mencionou o “empirismo grosseiro” e o “utopismo 

abstrato”; grosso modo, mesmo que os termos da autora não digam respeito à própria realidade, seria 

possível dizer que a análise arendtiana padece de certo empirismo grosseiro no que toca a produção 

enquanto sua teoria sobre a política remete a um “utopismo abstrato”. Tais antinomias da autora, 

entretanto, também são o resultado daquilo apontado pelo mesmo Lukács acerca de Heidegger e que 

também, como se argumentou antes, pode ser visto em Hannah Arendt: o subjetivismo da fenomenologia 

e o pseudo-objetivismo de uma ontologia. A questão aparecerá com mais clareza quando dessas premissas 

emerge a noção arendtiana de “milagre”, que será vista à frente. 
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parece, assim, que a própria apreensão racional da realidade 
214

 não só assume papel 

secundário na “ação”: ao se ter os fatos como contingentes e ao se descartar a atuação 

pela relação meio-fim, não há qualquer reverência a relações regidas por quaisquer 

causalidades, qualquer racionalidade no sentido de “se...então...”, tratando-se, ao menos 

nesse sentido, de uma visão irracionalista da política. 
215

 No que se vê que a “ação” é 

vista por meio da liberdade que rompe com as cadeias causais necessárias de maneira 

“imprevisível” e “inesperada”, e, segundo Hannah Arendt, tal noção de liberdade 

caracterizaria o próprio homem: 

 

o homem é livre porque ele é um novo começo e, assim, foi criado depois que o 

universo passou a existir:[Initium] ut esset, creatus est homno, ante quem hemo fuit. No 

nascimento de cada homem esse começo inicial é reafirmado, pois em cada caso vem a 

um mundo já existente alguma coisa nova que continuará a existir depois da morte de 

cada indivíduo. Por que é um começo, o homem pode começar; ser humano e ser livre 

são a única e mesma coisa. Deus criou o homem para introduzir no mundo a faculdade 

de começar: a liberdade. (ARENDT, 2000, p. 216) 

 

Portanto, o rompimento das cadeias causais, a novidade e a liberdade seriam 

idênticas para a autora.  

Ao invés de o homem ser considerado livre em meio a suas escolhas concretas 

que aparecem em seu desenvolvimento automediado, segundo Marx e Lukács 

primariamente pelo “trabalho”, ele seria livre por ter nascido, por já esse fato dar 
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 Neste ponto, há de se destacar que a pensadora, como já dito, elogia a incogniscibilidade da “coisa em 

si” kantiana. Assim, sua crítica à apreensão da essência de um processo histórico é patente. Sequer seria 

possível se averiguar a “coisa em si”, devendo-se permanecer no nível fenomênico. A questão não pode 

ser tratada no momento, no entanto, há de se destacar, será de grande importância quando se tratar da 

revolução na autora, essencialmente de suas críticas à Revolução Francesa. Somente para que se marque a 

oposição de Arendt à concepção marxista nesse ponto, vale apontar que Lukács vai justamente elogiar 

Hegel por criticar tal aspecto levantado por Arendt como uma vantagem. Nesse aspecto, o pensador 

húngaro aponta entre Kant e Hegel “a importante diferença ontológica de que, em Kant, o objeto do 

conhecimento é apenas o mundo fenomênico, enquanto em Hegel é o próprio ente-em-si”. (LUKÁCS, 

1979 B, p. 37) 
215

 Arendt nota que “na política, mais do que em qualquer outro campo, não temos possibilidades de 

distinguir entre ser e aparência. No domínio dos assuntos humanos, ser e parecer são de facto uma e a 

mesma coisa” (ARENDT, 2001, p. 119) de tal maneira que nessa esfera, não se estabelece objetivos 

prévios e planejados, pois, havendo a impossibilidade da distinção mencionada, cada aspecto da política é 

importante. A política, por assim dizer, seria um fim em si mesmo que deve ser apreciado pelo 

julgamento, como se verá depois no que toca a noção arendtiana de história. Beinner, nesse sentido, 

aponta que “a tentativa de transpor uma teoria do julgamento formal como a de Kant para o julgamento 

político corre o risco de se tornar, de uma genuína teoria da apreciação da aparência política em uma 

estetização da política sem garantias. (BEINER, 1992, p. 138) No que se percebe que, se a teoria de 

Arendt sobre a produção tem por essencial Heidegger, sua teorização sobre a política também terá Kant 

por paradigma, o que torna a relação de Arendt com a modernidade complexa. Compartilha a autora da 

grecofilia de Heidegger ao mesmo tempo em que se inspira em Kant. 
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amparo ao “absolutamente novo”. Aí estaria a base da contingência tratada pela autora – 

e deve-se mencionar, novamente, que a proximidade com uma concepção irracionalista, 

e mesmo religiosa, não é pequena. A liberdade, pois, seria inata ao homem, bem como a 

capacidade de romper com aquilo que parece mais resistente – e seria esse “novo 

começo” a liberdade, primariamente, o nascimento, e depois a capacidade do homem de 

romper as cadeias causais postas. Nesse sentido, justamente o fato de “mundo” não ser 

visto como fruto do “trabalho” humano e justamente por a liberdade não aparecer para 

Arendt no “trabalho”, o homem seria considerado livre ao ser, para que se use a dicção 

de Heidegger, “lançado no mundo”
216

; esse atributo decorreria de o homem ter sido 

“criado depois que o universo passou a existir” de maneira que o próprio nascimento 

das diferentes pessoas, dos indivíduos singulares, traria uma novidade ao “mundo”, 

possibilitando um “novo começo” – vê-se: o homem “foi criado”. Deve-se perguntar: 

por quem? No que se vê que há tonalidades teológicas na pensadora. A “natalidade”, 

conceito que busca em Agostinho 
217

, seria o fundamento da liberdade, entendida como 

“faculdade de começar”. E isso mostra que não só a liberdade está, na pensadora, 

separada do processo de produção do próprio homem: ela se separa de quaisquer 

continuidades e processos progressivos, sendo vista como aquilo que rompe com as 

causalidades existentes, como aquilo que traz uma novidade incondicionada e que tem 

por trás de si, não nexos de causalidade concatenados em um processo, mas a 

contingência trazida primariamente por um “acontecimento” 
218

 singular e ineliminável, 

o nascimento. 
219

 Esse traço caracterizaria o próprio homem e, como disse a autora, 

                                                             
216

 Como Diz Seyla Benhabib “a ação corresponde à condição humana de „natalidade‟ – que nascemos 

ou, nos termos de Heidegger, somos “lançados” em um mundo que precede nossa existência e em que 

sozinhos nos tornamos quem somos” (BENHABIB, 2000, p. 109) – “action correponds to the human 

condition of „natality‟ – that we are borrn or, in Heidegger´s terms, “thrown” into a world that precedes 

our existence and within which alone we become who we are.” 
217

 Deve-se notar que, neste ponto, também, a formação da autora faz com que se aproxime desses temas. 

Arendt tem cursos com Bultmann quem, dentre outros, desenvolve uma teologia calcada na noção de 

“acontecimento”, noção que será central para a autora aqui estudada, como se vera com mais cuidado 

depois. Veja-se o que diz Laure Adler sobre o percurso de Hannah Arendt: “a abertura intelectual que 

Bultmann fornecerá a Hannah Arendt, em particular a investigação a fundo do Novo Testamento, foi 

decisiva para a sua filosofia. Além de sua pureza de alma e de sua bondade comunicativa, Bultmann dará 

a Hannah o gosto por compreender o cristianismo primitivo, a natureza do pensamento mitológico, e lhe 

fará descobrir Santo Agostinho” (ADLER, 2007, p. 77) 

218
 A noção de “acontecimento” será essencial quando se tratar da história em Arendt. Por ora, não se 

pode ir a fundo na questão, somente indicando-se, neste grau de abstração da análise aquilo que Anne 

Amiel indicou, o “acontecimento” como “o impensável, o plural, o irrefreável” (AMIEL, 2001, p. 16) 
219

 Veja-se que a posição da autora é também nesse ponto, oposta aquela que atribui a Marx: “a idéia de 

Marx, tomada de empréstimo a Hegel, de que cada velha sociedade traz consigo as sementes da 

sucessora, do mesmo modo como todo o organismo vivo traz consigo as sementes de sua decadência, é 

realmente não apenas a mais engenhosa, como também a única garantia conceitual possível para a eterna 
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“porque é um começo, o homem pode começar; ser humano e ser livre são a única e 

mesma coisa.” E nesse sentido, a liberdade do homem sequer seria um fruto histórico, 

conquistado pelo homem em seu autodesenvolvimento e em relação com a natureza – 

ocorreria antes o oposto, sendo a própria “mediação das coisas” algo contrário às 

relações autenticamente livres. Tratar-se-ia, pois, de uma determinação cuja origem não 

é explicada por Arendt em termos imanentes, mas que estaria presente na própria 

“condição humana” devido a algo, de certa maneira, transcendente: “Deus criou o 

homem para introduzir no mundo a faculdade de começar: a liberdade.” A liberdade, 

pois, seria um atributo transcendente à atividade produtiva humana, calcando-se não no 

fato de o homem produzir a si mesmo afastando as barreiras naturais, mas na referência 

a “Deus” quando se tem em conta a origem do homem. 

Não é fortuito, por conseqüência, que a autora de A Condição Humana dialogue, 

dentre outros, com filósofos religiosos, como Agostinho. 
220

  

A pensadora já havia remetido às “condições básicas mediante as quais a vida 

foi dada ao homem na Terra”; agora ela trata diretamente da intervenção divina para que 

a vida seja dada ao homem
221

, de maneira que o conceito de liberdade utilizado por 

Arendt nada tem a ver com as escolhas que aparecem ao homem em seu 

desenvolvimento social e progressivo; se a autora tratasse de tais escolhas, veria a si 

mesma em uma situação em que a relação entre os meios e os fins se colocaria em meio 

às alternativas postas na própria realidade. Deste modo, ela entraria no modelo que 

atribui ao “trabalho”. E, antes de existir essa dialética entre meios e fins, em que a 

alternativa é parte constitutiva das relações concretas, em Arendt, a vontade humana e 

os nexos causais presentes nas relações materiais são tratados como absolutamente 

                                                                                                                                                                                   
continuidade do progresso na história; e, posto que o movimento desse progresso deve advir do confronto 

de forças antagônicas, é possível interpretar “cada retrocesso”  como um recuo necessário, mas apenas 

temporário.” (ARENDT, 2009 c, ps. 42-43) A passagem da autora será analisada posteriormente. No 

entanto, já vale apena colocá-la neste ponto para que reste clara a ligação existente entre a teoria da 

“ação” e da “natalidade” existentes em Arendt com sua crítica a Marx e à noção de história pretensamente 

presente no pensador alemão. 

220
 Stephan Kampowski diz, inclusive, que a teoria de Agostinho é de enorme importância para a 

compreensão do pensamento de Arendt. Diz o autor que justamente a obra que vem sendo central até o 

momento, A Condição Humana, “também marca o retorno de St. Agostinho para uma posição de 

importância em uma das obras principais da autora.” (KAMPOWSKI, 2008, p. 5) – “also marks the return 

of St. Augustine to a prominent position in one of Arendt´s major works” 
221

 Kampowaki aqui diz que justamente dessa ligação do homem com um “acontecimento” imprevisível 

traçada pela autora viria a possibilidade da liberdade, já que “para ela, um novo começo que vem de algo 

é uma contradição em termos; será novo no seu sentido mais próprio se não for precedido por nenhuma 

potencialidade.” (KAMPOWSKI, 2008, p. 147) – “for her, a new beginning that comes from something 

else is a contradiction in terms; it is only new in a proper sense If it was not preceded bay any potence.” 
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incompatíveis.
222

 Ao se opor à vontade
223

 concebida pelo telos do “trabalho” às relações 

materiais, mediadas “pelas coisas”, chegar-se-ia somente à agressão e à violência. No 

lugar do controle consciente das condições de vida, aparece o elogio à contingência, a 

qual é delimitada com referência, inclusive, a Deus. O “trabalho” é visto de maneira 

negativa pela autora, ao passo que dele somente se originam a agressão e a dominação. 

Assim, ao ter toda a objetivação consciente e previamente ideada como uma 

alienação
224

 em relação ao homem, a autora deve recorrer a algo que se coloque fora de 

tal círculo vicioso em que o homem ficaria preso aos objetos de seu próprio “trabalho”; 

trata-se, assim, de algo que também se encontra “fora de ordem”, e que aparece como 

radicalmente distinto da esfera produtiva – para a autora de A Condição Humana, 

havendo “trabalho” e havendo prévia ideação, não há liberdade no sentido que advoga. 

O que, como se vem mostrando, é traçado com referências irracionalistas, inclusive, 

religiosas.  

Agora, deve-se ver, de modo rápido, como a autora trata da vontade, 

“obviamente o nosso órgão espiritual para o futuro” (ARENDT, 2009 e, p. 273): 

 

Em minha discussão sobre a Vontade, mencionei repetidas vezes duas maneiras 

completamente diferentes de entender esta faculdade: como uma faculdade de escolha 

entre objetos ou metas, o liberum arbitrium, que atua como árbitro entre fins dados e 

delibera livremente sobre os meios para alcançá-los; e por outro lado nossa “faculdade 

de começar livremente uma série no tempo” (Kant) ou como “initium ut asset homo 

creatus est”, de Agostinho, a capacidade do homem começar por ser ele mesmo um 

começo. (ARENDT, 2009 e, p. 425) 

 

Haveria duas maneiras “completamente diferentes” de entender a vontade, uma 

delas ligada a relação entre meios e fins, e a outra ligada à capacidade do homem de 
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 Arendt refere-se tal questão na media em que acredita que na modernidade o “trabalho” tenha sido 

usado como modelo para ação política, o que teria sido desastroso tendo como conseqüência trazer a 

própria violência para o campo da política. Ronaldo Gaspar, assim, destaca que esse atuar estabelecendo 

relações entre meios e fins é visto pela autora da seguinte maneira: “enfim, essa substituição da ação pela 

fabricação expressa que a violência, tão necessária ao Homo faber em sua luta para arrancar da natureza 

os elementos (os materiais) sobre os quais incide sua atividade e, com isso, adequá- los a fins não naturais 

, torna-se também necessária e valorizada nesta atividade (uma espécie de ação corrompida) que toma a 

fabricação por modelo.” (GASPAR, 2006, ps. 8-9)  
223

 A noção de vontade será tratada mais à frente, de modo que aqui, deve-se entender essa no sentido que 

lhe é normalmente atribuído. Esse sentido, em parte, corresponde àquele utilizado pela autora, mas isso se 

dá somente em parte, é bom ressaltar desde já. 
224

 Há de se ressaltar que a temática da alienação é central em parte dos autores com os quais Arendt 

debate. Hegel, Marx e Heidegger, por exemplo, têm a temática por central. A posição de Arendt, também 

nesse ponto, assemelha-se muito mais com aquela de Heidegger. A questão, porém, não pode ser tratada a 

fundo no presente escrito. Para um tratamento inicial da alienação em um marxista, Lukács, e em e 

Heidegger, Cf. SARTORI, 2010 b. 
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“começar livremente uma série no tempo”, o que deve ser notado à medida que a 

pensadora trata da vontade, que remeteria ao futuro, por meio de duas definições de 

liberdade (aquela que a autora associa ao livre arbítrio, em que há a relação entre meios 

e fins, e aquela em que há a possibilidade de começar algo “absolutamente novo”). É 

preciso perceber que a primeira maneira de se entender a “faculdade da vontade” já fora 

associada pela autora à esfera produtiva do “trabalho”, o que a coloca em meio às 

vicissitudes apontadas por Arendt anteriormente; e aqui, quando emerge o segundo 

entendimento acerca da vontade, há uma associação direta com o conceito de “ação” 

arendtiano. O futuro teria sua configuração “autêntica” somente por meio da “ação”. O 

que vem a significar também que ele “se dá” – ele não é propriamente produzido - sem 

que às condições de existência sejam atribuídas finalidades previamente idealizadas e 

planejadas conscientemente pelo homem. Estando o “labor” e o “trabalho” presos ao 

automatismo e à necessidade, somente um ato o qual rompe a cadeia causal reificada 

(reificação a qual, para a autora de A Condição Humana, confunde-se com a 

objetivação) é capaz de gerar a novidade; vê-se que a “ação” aparece como que de fora 

das relações causais, também “fora de ordem”, para que se use a expressão de 

Heidegger a qual Arendt invoca. Essa nova situação aparece na medida em que a 

liberdade, para autora, também é vista por meio da “natalidade” em que a novidade é 

inerente à “condição humana”. Mas aí se acrescenta algo essencial: o fato de essa 

segunda maneira de compreender a vontade ter como central o “começar livremente 

uma série no tempo”. 
225

Aí estaria um elemento essencial de “abertura” presente tanto 

na “ação” como na política, para a autora. Pode-se mesmo dizer com Dana Villa que 

“como teorizado por Arendt, a esfera política é primeiramente e acima de tudo um 

espaço de abertura”. (VILLA, 1996, p. 137) 
226

 Abertura essa que, como se mostrará, 

traz a contingência juntamente com o “milagre” e com a “revelação”, de modo que o 

discurso de Hannah Arendt sobre a política e a liberdade se ampara em concepções de 
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 Arendt atribui a Kant tal concepção. Porém, dificilmente seria possível encontrar nos textos de Kant a 

questão da maneira como aparece aqui; esforçando-se, talvez fosse possível ver tal noção na Crítica da 

Razão Pura, na parte das antinomias da razão pura – o apontamento da autora talvez possa ser atribuído 

ao fato de a pensadora interpretar com certa liberdade os pensadores (dentre eles Marx, como já foi 

apontado acima), enfatizando aspectos particulares de suas obras sem relacioná-los à totalidade do corpus 

filosófico de cada autor. Nesse ponto, Beiner, por exemplo, ressalta que “Arendt toma liberdades 

indevidas com os textos de Kant.” (BEINER, 1992, p. 142) - “Arendt takes undue liberties with Kant´s 

texts.” (BEINER, 1992, p. 142) No entanto, a referência à Kant no campo da política novamente aparece 

aqui, o que tem alguma importância na medida em que, quando a pensadora assume posições relativas à 

esfera política, não raro, ela deixa Heidegger em segundo plano (dialogando com ele, entretanto) e afirma 

seus pontos com base em noções que diz retirar de Kant. 
226

 “As theorized by Arendt, the public realm is first and foremost a space of disclosure” 
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tonalidade, como vem sendo indicado, por vezes, teológica – e as implicações disso 

ficarão claras quando se tratar da posição de Hannah Arendt frente à Revolução 

Americana. 

A “ação” é vista como a manifestação da liberdade a qual aparece rompendo 

nexos causais ao começar uma nova série no tempo. Em meio ao próprio “mundo” 

reificado, fruto do “trabalho” e alheio ao homem, este último, pelo seu próprio 

nascimento, inseriria um elemento de contingência ineliminável. Daí, vê-se que 

primeiramente, ao negar um papel positivo ao “labor” e ao “trabalho, a autora separa o 

homem do “mundo” primeiramente. Depois, entretanto, ambos entrariam em contato de 

maneira autêntica por meio da “natalidade” a qual fundamentaria a contingência e a 

“ação”. Por conseguinte, a teoria de Hannah Arendt tem em si um caráter dúplice que 

toca suas distinções: ao mesmo tempo em que elas não correspondem à realidade, é por 

meio delas que a autora vai julgar a própria realidade. Deste modo, ao não conceber as 

categorias como “formas de ser”, o processo pelo qual o próprio real aparece e se 

desenvolve é visto como algo contingente devendo ser a liberdade humana igualmente 

amparada por tal caráter, o que é visto de maneira irracionalista e religiosa, por vezes. A 

apreensão dos nexos presentes na realidade objetiva é ligada ao “trabalho” o qual se 

aprisionaria à própria produção ao passo que, na “ação” não se “produz” consciente e 

efetivamente a realidade – esta última vem e se desenvolve de maneira imprevisível e 

muito distinta daquilo representada pelos sujeitos. E desse caráter de imprevisibilidade 

adviria o próprio elemento de novidade: rompendo-se os próprios nexos causais, inicia-

se aquilo que a pensadora chamou de “uma nova série no tempo”. Na “ação”, nas 

palavras de Villa, trata-se de um espaço, o espaço público, da política, em que “não se 

pretende destacar a ação do mundo circundante, mas prover um espaço em que (nas 

palavras de Arendt) „extraordinário se torna uma mera ocorrência na vida cotidiana.‟” 

(VILLA, 1996, p. 137) 
227

 Na “ação”, pois, não seria possível o controle consciente por 

meio de qualquer teleologia na medida mesma em que a própria incontrolabilidade 

estaria ligada à emergência de algo novo, cujas raízes estariam na própria natalidade, no 

próprio “fato” de ao homem ser “dada a vida”. 

Antes de estar inserido em um processo em que a atividade teleológica é vital, o 

futuro e a “ação” são vistos na ausência de planejamento e no rompimento com 
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 “one not intended to detach action from the surrounding world, but rather to provide a space where (in 

Arendt´s words) “the extraordinary becomes an ordinary occurrence of everyday life.” 



148 
 

qualquer processo pretérito – de tal feita, a “ação” traria consigo a contingência e a 

possibilidade de romper com quaisquer processos em curso – esse é o significado do 

“novo começo”.  E, com tais concepções é impossível ver a história como um processo 

produzido pelo próprio homem e dotado de certa continuidade, já se destaca. 

A novidade, assim, não surge como resultado de condições pretéritas de maneira 

mais ou menos contraditória: ela surge da radical ruptura em que todo o processo é 

interrompido. A “ação” seria a atividade mais autenticamente humana na medida 

mesma em que não poderia haver o controle consciente das condições de vida do 

homem e do futuro dessas. E isso precisaria ser visto tendo em conta que, para a autora, 

“é o desastre e não a salvação que acontece sempre automaticamente e que parece 

sempre portanto irresistível.” (ARENDT, 2000, p. 219) Nesse sentido, mesmo quando 

parece não haver quaisquer esperanças, a “ação” pode trazer a novidade, rompendo com 

qualquer continuidade existente.
228

 Na continuidade e no progresso, Hannah Arendt vê 

o “desastre”, enquanto a “salvação” não estaria nesse âmbito – antes, ela parece estar 

oposta a ele – no que já aqui se percebe a crítica da noção de progresso presente na 

autora. A questão será tratada mais à frente quando se analisar o papel da noção de 

história e da revolução no pensamento da autora de A Condição Humana; lá se tratará 

do “desastre” da Revolução Francesa e da possibilidade de se narrar uma história que 

seja “salvação” sem ser somente uma mera “justificação” do existente. Aqui, neste nível 

da análise, deve-se ter em conta a questão somente na medida em que toca a oposição 

traçada pela autora como vista até aqui. Ou seja, aqui é muito mais visível a 

possibilidade de se estabelecer a mudança pela atividade humana que o processo pelo 

qual se concatena essa atividade em seu desenvolvimento – se Arendt tratará ou não 

desse desenvolvimento quando se abordar a história, será visto depois.  

E nesse ponto, deve-se mencionar uma questão: se os processos iniciados pelo 

“labor” e pelo “trabalho” ficam, em Arendt, presos à continuidade e a “ação” romperia 

com essa, não ficaria o resultado da “ação” também presa a um novo processo?  

A resposta da autora é afirmativa: 
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 Na última página de Origens do Totalitarismo, uma das obras mais pessimistas de Arendt, ela faz o 

seguinte apontamento: "Cada fim da história constitui na verdade um novo começo; esse começo é a 

promessa, a única "mensagem" que o fim pode produzir. O começo, antes de tornar-se evento histórico, é 

a suprema capacidade do homem. Initium ut esse homo creatus est – „o homem foi criado para que 

houvesse um começo‟. disse Agostinho. Cada novo nascimento garante esse começo; ele é, na verdade, 

cada um de nós.” (ARENDT, 2009 b, p. 531) 
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A ação, que é antes de tudo o começo de algo novo, possui o atributo autolimitante de 

causar a formação de uma cadeia de conseqüências imprevisíveis que tendem a sujeitar 

para sempre o agente. Cada um de nós sabe que é ao mesmo tempo agente e vítima 

dessa cadeia de correspondências, que os antigos denominavam “destino”, os cristãos 

“Providência”, e nós, modernos, rebaixamos arrogantemente a mero acaso. (ARENDT, 

2009, p. 106) 

 

O “começar algo novo” não faz com que o homem tenha controle sobre suas 

condições de existência – e isso é visto por Arendt como algo da “condição humana” – 

mesmo a “ação”, pois, tem como sucedâneo a ausência de controle por parte do homem 

no que diz respeito a suas condições de existência, que aparecem no “mundo”. 
229

 Para a 

autora, a tentativa de controlar tais condições só poderia ter conseqüências maléficas já 

que implicaria num posicionamento que sempre teria como princípio a relação entre 

meios e fins, o que equivaleria a uma relação violenta: trata-se da já referida 

mistificação acerca da impossibilidade ontológica do controle consciente das condições 

de vida. Nesse sentido, a posição de Arendt quanto ao atuar por meio da a “ação” que 

ela chama de “agir” é clara: “a categoria fins-meios, a que estão necessariamente 

vinculados todo fazer e todo produzir, sempre se demonstra catastrófica quando 

aplicada ao agir.” (ARENDT, 2008 b, p. 161) À contingência que acompanha a “ação” 

acrescenta-se a inevitável incontrolabilidade das novidades que vêm ao “mundo” – 

portanto o homem não toma seu destino em suas mãos e nem deve fazê-lo, sendo a 

própria teleologia algo, de certa maneira, violento para autora. Com esse passo, Arendt 

coloca o homem diante da realidade de modo que, se sua postura pretende ser ativa e 

consciente simultaneamente, somente poderia haver, sob esse aspecto, catástrofe. Os 

resultados seriam catastróficos – as situações existenciais que levariam a um “destino”, 

à “providência” e ao “acaso” teriam suas raízes na própria “condição humana”. Aquilo 

que estaria na raiz do fenômeno religioso, e, pode-se dizer com Lukács e Marx, da 

alienação religiosa
230

, seria algo ineliminável e inerente à condição humana. 
231
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 Os enfoques que, com tons mais ou menos habermasianos, tratam da relação entre consenso e “ação” 

em Hannah Arendt, pois, deixam de lado uma dimensão importante de seu pensamento na medida em que 

esta perda de controle inerente segundo a autora é deixada de lado e se enfatiza o consenso produzido 

discursivamente. 
230

 Para um tratamento da alienação religiosa, Cf. LUKÁCS, 1981 d. Em sua ontologia, Lukács trata da 

questão de maneira oposta à Hannah Arendt, tratando da religião em relação à alienação. 
231

 Nesse nível de abstração não é possível tratar dos resultados atribuídos por Arendt, mas, vale ressaltar 

que a questão é tratada primeiramente pela autora em As Origens do Totalitarismo. (Cf. ARENDT, 2009 

b) Na passagem citada acima fica claro também certo desprezo de Arendt pelo tratamento mundano dado 

ao “acaso”; haveria aí um tratamento “arrogante”, o que reforça a tese segundo a qual as relações de 

Arendt com a modernidade contêm tensões, como mencionado anteriormente. Outro ponto digno de nota 
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Conceber o homem como um ser que se autoproduz modificando a si mesmo e a suas 

condições de existência, portanto, seria contrário à própria “condição humana”; a 

violação disso seria, como já dito, “catastrófico” – no que, novamente, naturaliza-se a 

alienação do homem em relação a suas condições de existência.  

Não é correto, pois, ver a “ação”, como entendida por Arendt, como algo ausente 

de tensões. A autora concebe esta atividade na medida em que ela gera a novidade, não 

na medida em que essa novidade se desenvolve necessariamente de maneira harmoniosa 

e consensual. Aquilo que é novo romperia com os nexos causais existentes; porém, não 

haveria sequer garantias no sentido de se poder falar de algum “progresso”. Como se 

verá posteriormente, isso seria oposto à concepção da autora acerca da história. Porém, 

percebe-se já aqui que, mesmo que Habermas possa ter certa razão
232

 ao enfatizar em 

Arendt um “conceito comunicativo de poder”, ele erra. Este “conceito” nunca poderia 

ser voltado para a formação do consenso, de uma “comunicação orientada para o 

entendimento recíproco” (HABERMAS, 2001, p.101) na medida em que em Hannah 

Arendt há um elemento ineliminável de contingência também na medida em que a 

“ação” poderia futuramente se voltar contra aqueles mesmos dão início a ela.  

                                                                                                                                                                                   
é: mesmo que a autora tente se afastar de uma versão secularizada da religião, a qual ela acredita estar 

presente inclusive na noção de história ela não deixa de tratar como componentes da “condição humana”, 

as situações que julga ligadas às noções típicas da teologia como aquelas de “destino” e de “providência”.  
232

 A teoria do autor é bastante influenciada pela filosofia de Arendt. No entanto, partindo das noções da 

autora, ele dá um direcionamento abertamente baseado em Kant à sua teoria, o que, como aponta Villa 

(VILLA, 1996), não seria coerente com a teoria arendtiana, também, fortemente inspirada em pensadores 

como Heidegger e Nietzsche. Somente para que se pontue alguns poucos aspectos, há de se ver que o 

sujeito individual, eivado pela “natalidade” é de enorme importância para Arendt enquanto a posição de 

Habermas é oposta: “A razão comunicativa distingue-se da razão prática por não estar adstrita a nenhum 

ator singular nem a um macrosujeito sociopolítico. O que torna a ação comunicativa possível é o médium 

lingüístico, através do qual as interações se interligam e as formas de vida se estruturam.” (HABERMAS, 

2003, p. 20) – o autor também parte da crítica da razão prática de Kant  enquanto a pensadora de A 

Condição Humana, quando trata de Kant, parte principalmente da Crítica do Juízo. Só para que se ilustre 

a questão, veja-se alguns pressupostos da teoria do agir comunicativo de Habermas, os quais ele mesmo 

relaciona com pressupostos kantianos: 

“- entre a „idéia cosmológica‟ da unidade do mundo (ou da totalidade das condições do mundo sensível) e 

a suposição pragmática de um mundo objetivo comum (1); 

- entre a „idéia de liberdade‟ como um postulado da razão prática e a suposição pragmática da 

racionalidade dos atores imputáveis (2); 

- entre a alteração totalizadora da razão que, enquanto „capacidade das idéias‟, transcende todo o 

condicionado na direção de um incondicionado, e a incondicionalidade das exigências de validez levadas 

no agir comunicativo (3) 

- finalmente, entre a razão como „capacidade de princípios‟, que assume o papel de „tribunal supremo de 

todos os direitos e exigências‟ e o discurso racional como fórum não previamente viável de justificação 

possível (4).” (HABERMAS, 2002, ps. 36-37) 
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A incontrolabilidade das condições de vida do homem é tomada por Hannah 

Arendt como ineliminável, o que, como se verá, tem conseqüências essenciais à 

compreensão da revolução na autora. 

A novidade, pois, deveria ser concebida na medida em que o controle do 

metabolismo social do homem é necessariamente alheio a este último; é, pode-se dizer, 

alienado. É certo, porém, que, para Arendt, “o poder corresponde à habilidade humana 

não apenas de agir, mas de agir em concerto.” (ARENDT, 2009 c, p. 60) Assim, 

percebe-se que a autora trata do início da política o qual se dá pela “ação” de maneira 

distinta daquela que ela trata do exercício do poder em uma situação mais de 

normalidade, o que ficará mais claro quando se tratar da revolução. 
233

 Aqui, deve-se 

ressaltar: os nexos causais novos seriam gerados pela “ação”. Ao mesmo tempo em que, 

para Arendt, essa rompe com a necessidade, faz do homem “agente e vítima” dessa 

cadeia de correspondências gerada, de maneira que o homem é, mesmo sob as 

condições privilegiadas da “ação”, necessariamente alienado em relação às suas 

condições de existência. O homem, assim, adentra a “ação” na condição de pluralidade 

em que age não só com os outros, mas em concerto com eles; porém, isso se dá somente 

à medida que esse “atributo autolimitante” da “ação” tem por conseqüência se conceber, 

como disse Lukács, a alienação como conditio humanae. E mais, se “uma das 

características da ação humana é a de sempre iniciar algo novo, [...] não significa que 

possa sempre partir ab ovo, criar ex nihilio.” (ARENDT, 1999, p. 15) A “produção” das 

condições de vida do homem
234

 que se dá pela “ação”, rompendo com as causalidades 

postas, fica presa a novas causalidades, de maneira que seria necessário que, novamente, 

surgisse um “novo” começo, dando início a “uma nova série no tempo” – novas séries, 

assim, alternam-se, e a alienação do homem em relação e a suas condições de existência 

permanece, há de se notar. E, assim, há certo tom cíclico, que será essencial mais à 

frente.
235

 O processo em que as condições de vida do homem se transformam, portanto, 
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 Com essa dualidade no conceito de “ação” em Hannah Arendt, alguns como Maurizio D´Entrevés 

viram e conceitos distintos de “ação” e de política em Arendt, “um agônico ou heróico, e o segundo como 

de acomodação ou participativo” (D´ÉNTRÈVES, 1994, p. 10) –“one agonal or heroic, the second as 

accommodational or participatory”. Aqui não se tratará da questão a fundo. No entanto, será visto como 

na noção aredtdtiana de revolução os dois conceitos, de certo modo, são combinados. 
234

 Neste ponto é preciso dizer que a própria Arendt não usaria esses termos, os quais ele ligaria ao 

“trabalho” e não à “ação”. Utilizam-se os termos aqui somente para que fique expressa a oposição de 

Arendt, também nesse ponto, à posição marxista, a qual, mesmo respeitando em determinados casos, ela 

sempre critica. 
235

 A questão é complexa e só pode ser vista em um nível mais concreto, quando se analisar a teorização 

da autora acerca dos “novos começos” que ocorrem na própria história, as revoluções. (Cf. ARENDT, 
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se dá por rupturas, dando espaço ao contingente, mas isso ocorre, mesmo que traga a 

novidade, de maneira cíclica: alternam-se “começos”, os quais, rompendo com as 

causalidades postas, configuram-se como “novos começos”.
236

 Os fatos pretéritos, 

portanto, são vistos sempre na medida em que, no que toca a possibilidade de se 

desenvolverem de uma ou de outra maneira, “todas as coisas que aconteceram no 

âmbito dos assuntos humanos poderiam ter sido igualmente de outro modo.” 

(ARENDT, 2000, p. 318) E a “ação” traria novidades na medida em que, atuando em 

conjunto com os outros homens e sem um plano prévio imutável, os homens agem 

politicamente. Agir politicamente e controlar as condições de vida do homem, pois, são 

antípodas em Hannah Arendt. Toda a “ação”, assim, seria “irreversível”
237

 na medida 

em que colocaria novos nexos causais; mas sempre haveria a possibilidade de um “novo 

começo”. Ou seja, trata-se de uma irreversibilidade somente relativa - sempre seria 

possível escapar de alguma realidade existente, mesmo que essa sempre escapasse ao 

controle consciente do homem.
238

 A “ação” viria de maneira inesperada, suas 

                                                                                                                                                                                   
2001) Por ora, vale mencionar a seguinte passagem, que trata da questão em um grau de concretude ainda 

não muito elevado: "cada fim da história constitui na verdade um novo começo; esse começo é a 

promessa, a única "mensagem" que o fim pode produzir. O começo, antes de tornar-se evento histórico, é 

a suprema capacidade do homem. Initium ut esse homo creatus est – „o homem foi criado para que 

houvesse um começo‟. disse Agostinho. Cada novo nascimento garante esse começo; ele é, na verdade, 

cada um de nós.” (ARENDT, 2009 b, p. 531) Na passagem fica clara a centralidade da noção de “novo 

começo” para que a pensadora trate da mudança que pode ocorrer na própria história; a relação dessa 

posição com a alienação será explicitada somente quando se concluir o presente escrito, relacionando-se a 

posição da autora acerca das revoluções modernas diante das condições capitalistas de produção. 

236
 Essa questão será essencial quando se tratar da noção de história em Arendt. Restará clara a 

importância do tema também quando se tratar da revolução na pensadora. 
237

 A autora de A Condição Humana trata da irreversibilidade remetendo à capacidade humana de 

prometer e de perdoar. Havendo a ineliminável incontrolabilidade dos atos humanos, seriam necessárias 

maneiras para lidar com isso. Uma delas seria a capacidade de perdoar, a outra, a capacidade de prometer. 

Assim, mais uma vez, a autora é obrigada a teorizar sobre uma maneira de remediar aspectos que ela 

mesma teria colocado em sua teoria: em resposta à contingência, a autora é obrigada a assegurar o 

convívio humano com base nessas duas “capacidades humanas”.  Poder-se-ia critica a autora nesse ponto 

por também ser a “ação” portadora de problemas insolúveis. No entanto, de seu ponto de vista, essa 

crítica não acertaria o centro do problema na medida em que “o recurso contra a irreversibiildadee a 

imprevisibilidade do processo que ela [ação] desencadeia não provém de uma outra faculdade 

possivelmente superior mas é uma das potencialidades da própria ação. A única solução possível para o 

problema da irreversibilidade – a impossibilidade de se desfazer o que se fez, embora não se soubesse 

nem se pudesse saber o que se fazia – é a faculdade de perdoar . A solução para o problema da 

imprevisibilidade, da caótica incerteza do futuro, está contida na faculdade de prometer e de cumprir 

promessas.” (ARENDT, 2009 d, p. 248) O caráter dessa solução da autora somente poderá ser retomado 

com maior concretude depois de se analisar a própria revolução, quando se ligará de maneira concreta os 

elementos principais da teoria da autora. Adianta-se, entretanto, que é possível, mesmo neste nível em que 

se encontra o escrito, que se perceba a influência de elementos irracionalistas e teológicos no pensamento 

da autora. O principal exemplo que a autora utiliza para a capacidade, a faculdade de perdoar, por 

exemplo, é Jesus. A questão, porém, somente poderá ser vista com o devido cuidado posteriormente. 
238

 O comentário de Avritzer é pertinente nesse aspecto: “na medida em que cada novo nascimento é 

único, ele é também um novo começo. Essa dimensão agostiniana do pensamento de Hannah Arendt 

expressa a idéia de indeterminação da trajetória humana no domínio privado. Mas é no campo do público 
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conseqüências seriam inesperadas e poderiam mesmo malograr, de modo que o que 

poderia vir em salvação seria outro “novo começo”. 

As noções de progresso e de controle consciente das condições de existência são 

rechaçadas por Hannah Arendt, havendo um elogio à contingência e à imprevisibilidade 

das “ações” humanas. Os “assuntos humanos”, por conseguinte, para Hannah Arendt, 

têm como campo não a história, como entendida modernamente, mas “acontecimentos” 

(termo muito caro a Heidegger, como já dito) extraordinários, que emergem de maneira 

abrupta em meio ao automatismo e à necessidade cega. Ao mesmo tempo em que o 

homem necessariamente se sujeita a nexos causais que se tornam alheios a sua vontade, 

há a novidade inerente a toda “ação”; no que aquele caráter, por assim dizer, 

“transcendente”, de inspiração religiosa
239

, de certas noções da autora aparece também 

de outra maneira: 

 

Todo o ato, considerado, não da perspectiva do agente, mas do processo em cujo quadro 

de referência ele ocorre e cujo automatismo interrompe, é um “milagre” – isto é, algo 

que não poderia ser esperado. (ARENDT, 2000, p. 218) 

 

Ao se retirar o processo social e concreto pelo qual a práxis ocorre de questão, 

em Arendt, haveria não só a impossibilidade de se prever as conseqüências do “agir” – 

tratar-se-ia de um “milagre”, quando se tem em conta o “quadro de referência”. 

Percebe-se que a autora coloca de um lado a perspectiva do “agente” e de outro a do 

“quadro de referência”, de maneira que o atuar visto pelo “agente” pode não ser 

considerado necessariamente “milagroso”, mas o oposto ocorreria caso se tivesse em 

conta o “quadro de referência”: a “ação” consciente que levasse em conta as relações 

                                                                                                                                                                                   
que o conceito de natalidade adquire sua dimensão plena. Seu principal objetivo dentro da estrutura da 

obra política de Hannah Arendt é negar a idéia de irreversibilidade da ação. Toda ação seria irreversível 

se o sentido das diferentes ações imutável se não fosse possível descongelar uma ação já concluída. O 

conceito de natalidade irá desempenhar esse papel ao permitir um novo começo.” (AVRITZER, 2006, p. 

161) 
239

 Como restará demonstrado, tais noções serão centrais para a autora, quem as retomará em maior grau 

de concretude quando tratar da história e das revoluções. Já se mencionou antes que seria possível ver em 

Arendt tanto um tratamento amparado pelo tanto pelo subjetivismo da fenomenologia quanto pelo 

objetivismo de uma ontologia contraposta ao desenvolvimento real da história. Essa foi a crítica que 

Lukács fez a Heidegger. Aqui, talvez seja lícito, na medida em que a pensadora trata da emergência da 

novidade por meio da “ação” humana por meio de noções amparadas na teologia, ver outra crítica de 

Lukács a Heidegger como válida para Arendt: “Heidegger trata de criar uma filosofia teológica da história 

apta para o „ateísmo religioso‟”. (LUKÁCS, 1970, p. 101) Vale levantar a questão já neste nível de 

abstração, no entanto, como é de se supor, a questão somente restará compreendida em sua totalidade 

quando a análise estiver em maior grau de concretude. 
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existentes que formam tal “quadro” e que se desse de acordo com tal conhecimento, por 

conseguinte, não seria uma “ação” no sentido arendtiano. Tratar-se-ia, antes, de uma 

forma de atuar que relaciona meios e fins e que viria a se aprisionar no automatismo e 

na necessidade cega: por conseguinte, a compreensão efetivamente racional
240

 das 

condições sobre as quais o sujeito atua não é parte integrante da “ação” arendtiana – 

ocorre antes, o oposto.  O processo é visto em meio ao automatismo e somente algo que 

surgisse de fora do processo, e é possível mesmo dizer, fora do tempo, “fora de ordem”, 

seria capaz de dar um andamento distinto daquele da “catástrofe”, do “desastre”. Tal 

compreensão, pois, visa romper com a estrutura teleológica dos atos humanos também 

ao ressaltar que a novidade somente apareceria como algo que não pode e nem deveria 

ser esperado e planejado: no âmbito político, em que os homens atuariam em conjunto, 

isso seria nefasto.  A previsão do resultado dos atos humanos seria possível só em meio 

a uma relação de meio-fim, o que é relegado pela autora de A Condição Humana ao 

automatismo e à necessidade cega. Por conseguinte, restam duas alternativas: ou o 

homem fica preso ao automatismo por meio da atividade teleológica ou ele abandona 

sua pretensão de reger a realidade de acordo com seus próprios fins e se aventura na 

“ação”, dando ensejo a “milagres”; e os elementos, para que se siga Lukács, 

irracionalistas da última alternativa são evidentes. Veja-se: 

 

Os milagres, tanto os executados por homens como os executados por agentes divinos, 

devem ser sempre: interrupções de uma série qualquer de acontecimentos, de algum 

processo automático, e, cujo contexto constituam o absolutamente inesperado. 

(ARENDT, 2000, p. 217) 

 

Arendt ainda fala de dois tipos de “milagres”, aqueles dos “agentes divinos” e 

aqueles “executados por homens”. Na autora, portanto, elementos transcendentes, e de 

caráter religioso, aparecem com certa freqüência, e justamente no ponto julgado mais 

importante de sua teorização, aquele da “ação”. 
241

 

                                                             
240

 Novamente, aqui, vale lembrar que Hannah Arendt elogia o caráter de incogniscibilidade atribuído por 

Kant à coisa em si.  
241

 Isso parece ser importante a se ressaltar. A ênfase de Arendt na capacidade da “ação” de trazer 

“milagres” explicita o fato de haver, ao menos, um diálogo com a teologia em sua teoria. A questão não 

pode ser tratada com todo o cuidado aqui. No entanto, aspectos que a concernem aparecerão no 

desenvolvimento deste capítulo e, de maneira mais concreta, quando se tratar da história e da revolução. 
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A ausência de um tratamento onto-genético, bem como a recusa da autora de 

enxergar na produção o solo em que se embasa
242

 a emergência da novidade na 

sociedade, faz de tais elementos, como “agentes divinos” ou “Deus”, algo presente em 

sua obra: falou-se antes que “a vida é dada ao homem”, depois que “Deus criou o 

homem para introduzir no mundo a faculdade de começar: a liberdade”
243

, ainda se 

mencionou “o destino, a providência” que “arrogantemente chamamos de acaso”: agora 

vêm à tona os “milagres”.  

A crítica da autora ao “trabalho” ao “labor” – leia-se: a crítica da autora à 

atividade produtiva do homem – tem conseqüências em sua obra, a qual somente 

consegue se referir à mudança, em última análise, com recurso ao transcendente, ao 

inesperado, ao contingente e ao imprevisível. Sua crítica à racionalidade moderna, que 

se apresenta no capitalismo manipulatório de maneira brutal, desemboca em um 

irracionalismo tingido de tons teológicos. Deixa-se de lado o processo de autoprodução 

do homem em prol de um entendimento segundo o qual a novidade é trazida de fora do 

processo histórico, como que em uma “revelação”, ou uma “providência”. Se antes a 

apreensão racional da realidade foi relegada, agora, a ausência do controle consciente 

das condições de existência do homem é levada a outro patamar na medida em que é 

dessa ausência mesma que pode emergir a novidade que, sempre, seria vista como 

“milagrosa”. Ou seja, vai-se em Arendt das vicissitudes da racionalidade formal e 

reificada, que critica e vê no “trabalho” e no “labor”, ao extremo oposto, a contingência, 

como se verá melhor quando se tratar da revolução, dotada de um elemento ineliminável 

de arbitrariedade, e trazida com tons teológicos e irracionalistas. 

A abordagem arendtiana da história, vista nesse momento somente no que diz 

respeito a esse ponto, a possibilidade da emergência da novidade, traz em seu bojo essas 

marcas. 

 

                                                             
242

 Aqui, não se defende qualquer determinismo econômico. Ao se dizer que a ausência de um 

embasamento na produção traz à pensadora problemas, diz-se somente que falta-lhe essa base, a qual é 

relegada pela autora. De maneira alguma se diz que a novidade é reduzida ao âmbito da produção 

econômica da sociedade. 
243

 Nesse ponto, pode-se notar que, se Arendt tenta retirar o atributo teleológico da “ação” humana, ela 

vem a utilizar esse mesmo atributo no campo da gênese do mundo e do próprio homem em certos pontos. 

(mesmo que o faça somente de maneira pressuposta, ao dizer que a vida “foi dada” ao homem, por 

exemplo). Nessa passagem mencionada, por exemplo, a teleologia aprece de maneira clara: em Deus. A 

falta da já referida análise onto-genética, por vezes, aproxima a autora de posições claramente teológicas 

e, nos termos de Lukács, irracionalistas. 
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A história, em contraposição à natureza, é repleta de eventos; aqui, o milagre do 

acidente e da infinita improbabilidade ocorre com tanta freqüência que parece estranho 

até mesmo falar em milagres. (ARENDT, 2000, p. 219) 

 

 A história, já é possível ver neste nível de análise, não decorre, em Arendt, do 

fato do homem produzir a si mesmo limitado por situações dadas. Poder-se-ia, 

inclusive, falar de “milagre” como algo constitutivo da história: ela estaria repleta de 

“eventos”, “acontecimentos”, os quais irrompem, segundo Arendt, como um “novo 

começo”.
244

 E tudo leva a se perceber, pelo colocado, que dois tipos de “milagres” 

estariam intimamente envolvidos com a “ação”: de um lado o “milagre” que rompe com 

o automatismo da produção, doutro, aquele que torna possível a própria existência da 

“ação”: o “milagre” do nascimento, sendo esse último o fundamento “ontológico” da 

liberdade em Hannah Arendt. A “ação”, nesse ponto, é fundada de maneira duplamente 

irracional: tanto tem por base a irrupção de algo que não pode ser previsto e que é 

improvável quanto pressupõe a compreensão de cada nascimento como aquilo que pode 

trazer o “absolutamente novo” (isso não deixa de lembrar o papel assumido na teologia 

cristã no que diz respeito ao nascimento de Cristo).
245

 O que se dá à medida que a 

produção é relegada ao automatismo e à necessidade, que, para a autora de A Condição 

Humana, seriam indissociáveis do assalto à natureza, da dominação e do 

aprisionamento do próprio homem; de tal feita, à produção é atribuída uma dimensão 

essencialmente violenta ao passo que a “ação” é, e deve ser, alheia a tais vicissitudes, 

sendo uma atuação humana ligada a uma construção discursiva e de “abertura”. 
246

 No 

que, se há “milagres executados por agentes divinos” (no que novamente, a tonalidade 

religiosa do discurso de Hannah Arendt é patente) deve-se perceber que os “milagres” 

                                                             
244

  Esses “eventos” serão essenciais mais à frente, quando se tratar da noção heideggeriana, apropriada 

por Hannah Arendt, de “acontecimento”. 
245

 Sobre o assunto, relacionado ao renascimento de cristo, Cf. BADIOU, 2010. Neste livro, Alain Badiou 

relaciona o nascimento de Cristo justamente a um “acontecimento”, noção essa que será central à 

pensadora. 
246

 Como já ressaltado acerca do método de Arendt, tais distinções não correspondem à realidade, de tal 

feita, não é em absoluto verdade que a “ação” que inicia algo novo não tenha presente em si a violência. 

A questão não pode ser tratada aqui neste momento, podendo ser vista somente quando a pensadora trata 

das revoluções, ponto em que a questão será central. No entanto, é bom dizer que ver a “ação” em Arendt 

somente por meio do discurso é essencialmente errôneo, pois haveria nela uma dimensão política a qual 

não se reduz ao discurso e que traz consigo a imprevisibilidade, que pode se voltar contra o próprio 

homem, como já dito. A questão também aparecerá com mais clareza quando se tratar da revolução, 

relacionando-se a noção da autora de política com a sua compreensão das revoluções modernas. Por fim, 

deve-se lembrar também que a noção de discurso e de linguagem na autora encontra-se muito mais 

próxima daquela de Heidegger, para quem o discurso relaciona-se ao descobrimento, do que de uma 

noção segundo a qual o discurso e a linguagem correspondem a uma “convenção” ou a um mero conjunto 

de signos. 
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realizados pelos homens não podem se encontrar amparados somente na revelação 

divina (embora guardem analogia com essa, como se verá com maior concretude 

quando se tratar da Revolução Americana). Deve haver uma esfera em que o homem 

possa atuar para que os “eventos”, os “acontecimentos”, de que a “história, em 

contraposição à natureza, é repleta” ocorram.  

Tratar-se-ia da esfera política. 

 No que haveria uma disposição natural ao homem segundo a qual “se é verdade 

que ação e começo são essencialmente idênticos, segue-se que a capacidade de realizar 

milagres deve ser incluída também na gama de faculdades humanas”. (ARENDT, 2000, 

p. 218) E a esfera em que a “capacidade de realizar milagres” se manifestaria seria, 

segundo Hannah Arendt, justamente a política. A política, pois, seria o campo em que 

haveria uma “abertura” para o “extraordinário”, o inesperado, o “milagre”. 

Duas passagens são ilustrativas desses nexos mencionados acima: 

 

Só a ação é prerrogativa exclusiva do homem; nem o animal nem um Deus é capaz de 

ação, e só a ação depende inteiramente da constante presença de outros. (ARENDT, 

2009 e, p. 31) 

A pluralidade dos homens, indicadas nas palavras do Gênese, que nos diz que Deus não 

criou o homem, mas que „macho e fêmea Ele os criou‟, constitui a esfera política. 

(ARENDT, 2009, p. 108)  

 

 “Realizar milagres” seria uma “faculdade humana”. E os “milagres” envolvidos 

na “ação”, uma vez possibilitados pela condição do homem enquanto aquele a quem “é 

dada a vida”, e sendo cada homem singular “um novo começo”, decorrem de aspectos 

ligados à condição de “pluralidade”.  

Isto é equacionado por Hannah Arendt de maneira abertamente relacionada à 

esfera religiosa, a qual, como já visto, é tida como essencial, ao menos de modo 

analógico, no que toca as conseqüências do agir humano, mesmo na “ação”. 

A “ação” somente dependeria da “constante presença de outros”, nesse 

sentido.
247

 Porém, a presença do homem no plural, para a autora, decorre também de 

                                                             
247

 Nessa ênfase da autora na pluralidade e no caráter de abertura existente na esfera pública, encontra-se 

um ponto em que ela, segundo autores como Villa e Taminiax, se separam de maneira decisiva de 

Heidegger. Cita-se uma passagem de Jacques Taminiax aqui na medida em que o autor é mais enfático 
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uma posição que autora de A Condição Humana traz por meio da bíblia: o fato de Deus 

ter criado o homem e a mulher faria com que o homem só possa ser considerado em 

pluralidade; e essa pluralidade natural ao ser humano seria a base daquilo que é mais 

autêntico, segundo a autora, a política. Em oposição à produção “social”
248

, pois, a 

política diria respeito ao plural; se antes o homem era visto em isolamento na esfera 

produtiva, agora, a esfera política só seria possível com o homem atuando em conjunto. 

Assim, há de se ver como a pluralidade defendida por Arendt se opõe às características 

apontadas pela autora quanto ao “trabalho” e ao “labor”.  

Na política há pluralidade e imprevisibilidade, escapando da violência inerente à 

esfera produtiva: se a produção é o locus da necessidade, a política é o da liberdade – o 

“agir”, inerente à esfera política, segundo a autora, é capaz de mudar os rumos da vida 

do homem, e define-se em oposição à produção. 

 

O que faz do homem um ser político é sua faculdade para a ação; ela o capacita a reunir-

se com seus pares, a agir em concerto e almejar objetivos e empreendimentos que 

jamais passariam por sua mente, para não falar dos desejos de seu coração, se a ele não 

tivesse sido concedido esse dom – do de aventurar-se em algo novo. Filosoficamente 

falando, agir é a resposta humana para a condição de natalidade. Posto que todos 

adentramos o mundo em virtude do nascimento, como recém-chegados e iniciadores, 

somos aptos a começar algo novo; sem o fato do nascimento jamais saberíamos o que é 

novidade e toda a “ação”seria ou mero comportamento ou preservação. (ARENDT, 

2009 c, p. 102) 

 

 A “ação”, o “agir” e a “política” seriam indissociáveis. Isso ocorreria na medida 

em que a oposição ao “trabalho” aparece também na negação do papel central da 

teleologia na “ação” – a “pluralidade” que menciona Arendt deve ser vista nesse 

contexto: o homem seria capaz de “almejar objetivos e empreendimentos que jamais 

passariam por sua mente”, de tal feita que não só a “ação” rompe com nexos causais de 

maneira “milagrosa”; tal “milagre” se dá sem que haja um planejamento consciente dos 

homens quanto ao resultado de seus atos – os resultados do “agir” apareceriam na 

própria “ação”, gerada na medida em que o homem se “reúne com os seus pares” agindo 

                                                                                                                                                                                   
que Villa na oposição entre Heidegger e Arendt: “Heidegger, em virtude da antecipação da própria morte, 

divorcia a individuação de toda a interação, Arendt a insere na pluralidade humana.” (TEMINIAX, 2006, 

p. 30) – “Heidegger, en virt même de lántecipacion de la mort prope, divorce líndividuation de toute 

iteraction, Arendt l´insère dnas La pluralité humaine”. 
248

 A noção de “social” é vista por Arendt em oposição à política e sempre remete a uma esfera em que o 

“desastre” e resultados “catastróficos” seriam possíveis e mesmo necessários. A questão, no entanto, 

ficará explicitada devidamente somente quando se tratar da revolução. 
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em concerto.
249

 Aqui, a prévia ideação não é o essencial; antes, os “objetivos” e os 

“empreendimentos” que o homem almejaria estariam presentes somente à medida que o 

homem se “aventura” no contingente e no incerto: ao invés da “ação” ter em conta uma 

apreensão racional da realidade para atuar sobre esta última captando os nexos 

concretos da objetividade, há um elogio da imprevisão e o apelo a um “aventurar-se”, o 

qual somente é possível, por assim dizer, à revelia dos nexos causais efetivamente 

postos na realidade objetiva. Isso não quer dizer, obviamente, que não haja certa 

consciência dos atos do homem em Arendt, porém significa que a “ação” não é 

planejada nos moldes do “trabalho”. Antes de se estabelecer conscientemente os fins, há 

um apelo à política entendida como uma esfera permeada pela “linguagem – e não pela 

razão ou consciência- [que] distingue-nos tão radicalmente dos animais.” (ARENDT, 

2009 c, p. 102) Não se estabelece finalidades que devam ser realizadas de acordo com a 

relação de meios e fins, deste modo; o “aventurar-se” pressupõe esse último aspecto 

mencionado: a “abertura” presente no espaço público, o qual seria ligado à linguagem, 

mas não à “razão” ou à “consciência”, o que se relacionaria à própria “condição” do 

homem. Sempre haveria a incerteza, a imprevisão e, nesse sentido, o “milagre”. Seria 

tudo isso impossível para o homem “se a ele não tivesse sido concedido esse dom – do 

aventurar-se em algo novo”; ou seja, nesse ponto já é possível se afirmar: não havendo a 

necessidade de apreensão racional da realidade e afastando-se a possibilidade de o 

homem controlar suas condições reais de existência, a posição de Arendt é 

diametralmente oposta àquela que prima pelo caráter imanente do homem que produz a 

si mesmo conscientemente. O homem seria um ser a quem “é dada a vida”, a quem os 

“dons” são concedidos e que é capaz de criar algo novo devido à sua “condição de 

natalidade”. 

                                                             
249

 Nota-se, pois, que a política continua sendo uma esfera “discursiva”. Mas, para que a noção fique 

clara, é preciso acrescentar que interpretá-la somente como uma esfera em que se dá o discurso é 

unilateral, pois o aspecto de reunião dos pares é essencial ao tratamento arendtiano, como resta claro em 

uma análise (nesse nível de abstração ainda não possível) da política e da revolução na autora. A posição 

de Habermas sobre Arendt, assim, tem certa unilateralidade ao acentuar somente os contornos discursivos 

da noção de política da autora. Isso talvez decorra do fato de o autor ter percorrido, sobretudo, A 

Condição Humana em que o aspecto da reunião aparece com contornos menos nítidos que em Sobre a 

Revolução. Como já mencionado, a questão não pode ser tratada somente nesse nível de abstração. Neste 

ponto, também aparece uma noção que separa Arendt de Heidegger: aquela segundo a qual seria inerente 

à “ação” o atuar em concerto. No entanto, como já dito, tal separação é somente relativa não só na medida 

em que a autora, em A Condição Humana, dialoga com Heidegger, mas também na medida em que, 

mesmo atuando “em concerto”, não haveria algum consenso em Arendt que tornasse possível ver a 

política somente como uma esfera amparada por uma “razão comunicativa”. 
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  A “ação” a qual leva à mudança tem como condição o “aventurar-se” na 

novidade que emerge de maneira “milagrosa”. 

 Diante da realidade reificada que Hannah Arendt vê na produção, há um claro 

apelo a uma esfera amparada em elementos irracionalistas e, por vezes, religiosos. Essa 

é a posição da autora. 

  Nesse sentido, mesmo o conhecimento das determinações sociais de existência 

é, de certo modo, deixado de lado em favor da imprevisibilidade a qual aparece abrupta 

e inesperadamente em meio à “abertura” da esfera política. “O agir”, pois, não seria 

visto em relação com o processo em que o homem relaciona-se com suas condições de 

existência; tratar-se-ia, antes, de “uma resposta humana à condição de natalidade” que 

emerge sem “a mediação das coisas”. Isso seria, também, um “dom”. Demonstra-se que 

o apelo arendtiano à liberdade como um “iniciar uma nova série no tempo” tem como 

suposta a negação por parte da autora da capacidade do homem “agir”, no sentido dado 

ao termo pela autora, quando leva em conta como essenciais suas condições de 

existência, as quais a autora vê nas esferas do “labor” e do “trabalho”. E longe de a 

mudança ocorrer por meio do conhecimento legado à humanidade, ela tem seu 

embasamento naqueles que são “recém chegados” e, como tais, são “iniciadores”; a 

mudança não é tornada possível por existirem condições concretas e objetivas 

progressivamente desenvolvidas, mas por sempre haver “recém-chegados”.
250

 Ela 

ocorre, em Arendt, à revelia das condições materiais de existência dos homens e da 

consciência que o homem teria acerca do desenvolvimento dessas condições. E, neste 

sentido, o caráter irracionalista da solução da autora é patente. 

Após se explicitar a teoria da autora até aqui, restam claras algumas questões: ao 

se opor à centralidade do “labor” e do “trabalho” a autora muito havia criticado Marx e 

as conseqüências da “confusão conceitual” moderna. Agora, porém, ela, em diálogo 

com pensadores como Heidegger e Aristóteles, propõe a sua concepção de “ação” 

opondo-se ao marxismo e, em certos pontos, ao próprio desenvolvimento moderno da 
                                                             
250

 Veja-se como Hannah Arendt equaciona a questão, dando amparo, inclusive, a se ver a 

imprevisibilidade em oposição ao total condicionamento: “unicamente o total condicionamento, vale 

dizer, a total abolição da ação, pode algum dia fazer face à imprevisibilidade. [...]. A ação humana, como 

todos os fenômenos estritamente políticos, está estreitamente ligada à pluralidade humana, uma das 

condições fundamentais à vida humana, na medida em que repousa no fato da natalidade, por meio do 

qual o mundo humano é constantemente invadido por estrangeiros, recém-chegados cujas ações e reações 

não podem ser previstas por aqueles que nele já se encontram e que dentro em breve irão deixá-lo.” 

(ARENDT, 2000, p. 92) 
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sociedade.
251

 Nisso, como se vê, a autora se aproxima de elementos transcendentes e 

dotados de tonalidades irracionalistas, por vezes, religiosas. É preciso ressaltar, pois: o 

edifício sobre o qual se ergue a teoria política arendtiana é esse: a oposição à 

transformação racional e consciente da realidade, o elogio ao “aventurar-se” e uma 

concepção de mundo com apelos ao transcendente a com conotação irracionalista. A 

particularidade dessa forma de irracionalismo que aparece na autora será visto com 

cuidado na conclusão. 

 Aqui, há de se acrescentar somente mais um elemento à concepção de “ação” 

trazida pela autora de A Condição Humana. Trata-se de mais uma assertiva em que se 

opõe a esfera da produção à esfera política. Veja-se: 

 

É da natureza do início que se comece algo novo, algo que não pode ser previsto a partir 

de coisa alguma que tenha ocorrido antes. Este cunho de surpreendente 

imprevisibilidade é inerente a todo início e toda a origem. Assim, a origem da vida a 

partir da matéria inorgânica é o resultado infinitamente improvável de processos 

inorgânicos, como o é o surgimento da Terra, do ponto de vista dos processos do 

universo, ou da evolução humana a partir da vida animal. O novo sempre acontece à 

revelia da esmagadora força das leis estatísticas e de sua probabilidade que, para fins 

práticos e cotidianos, equivale à certeza; assim, o novo sempre surge sob o disfarce do 

milagre. O fato de que o homem é capaz de agir significa que se pode esperar dele o 

inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. E isso, por sua vez, 

só é possível porque cada homem é singular, de sorte que, a cada nascimento, vem ao 

mundo algo singularmente novo. Desse alguém que é singular, pode-se dizer, com 

certeza, que antes dele não havia ninguém. Se a ação, como início, corresponde ao fato 

do nascimento, se é a efetivação da condição humana da natalidade, o discurso 

corresponde ao fato da distinção e é a efetivação da condição humana de pluralidade, 

isso é, do viver como ser distinto e singular entre iguais. (ARENDT, 2009 d, p. 191) 

 

 Aparece novamente a correlação entre a “ação”, o “milagre”, e aquilo que “não 

pode ser previsto a partir de coisa alguma que tenha ocorrido antes”; também é clara a 

ênfase na contingência e a ausência da tematização sobre o tornar-se homem do homem, 

que é visto por meio do “infinitamente improvável”.
252

 Com isso, a autora trata a 
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 A questão será tratada com mais clareza quando se analisar a revolução. Há uma discussão sobre a 

maneira como a questão é apresentada em A Condição Humana, discutindo-se até que ponto haveria uma 

postura ligada à grecofilia na obra. Aqui, não se entrará em tal problemática, embora se possa, em um 

ponto ou outro, como aquele da metodologia da autora, mencioná-la.O essencial ao tema tratado aqui será 

ver como que as noções de “ação” , “labor” e “trabalho” relacionam-se quando dão amparo à teoria da 

autora quanto à história e à revolução. Quando se tratar da relação da revolução com o passado e com o 

futuro, ver-se-á como Arendt se posiciona de maneira concreta acerca do tema. 
252

 Há de se perceber que nesse ponto a autora trata da origem da vida partindo da matéria inorgânica. 

Neste sentido, vai a autora no sentido contrário a uma tradição religiosa e teológica. No entanto, é 

igualmente perceptível que a mesma contingência e o mesmo caráter milagroso aparecem aqui. Deste 

modo, não parece exagero dizer, com o havia dito Lukács sobre Heidegger, que, mesmo quando a autora 

não se coloca abertamente em tons irracionalistas e teológicos, há em Arendt um “ateísmo religioso”. 
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evolução humana como fruto de algo semelhante a um “milagre”, deixando de lado todo 

o progresso científico vindo depois de Darwin, por exemplo.
253

 Mas há algo ainda não 

mencionado com o devido cuidado anteriormente que emerge aqui: a ligação entre a 

pluralidade, o discurso e a política. Para a autora, “o homem, na medida em que é um 

ser político, é dotado do dom da fala.” (ARENDT, 2001, p. 20) Ao discurso, pois, 

caberia a tarefa de tornar o homem ao mesmo tempo “distinto e singular entre iguais”, o 

que seria essencial à esfera política, do ponto de vista da autora – a individuação do 

homem, pois, teria como fundamento o discurso, o mesmo ocorrendo com a pluralidade. 

Assim, nesse grau de abstração, à esfera produtiva corresponderia a violência enquanto 

à esfera política o discurso e o plural.
254

 A passagem mencionada confirma aquilo que 

foi dito acima, mantendo também certa dicção teológica à medida que menciona o 

“milagre”, mesmo sendo menos categórica que as passagens mencionadas 

anteriormente; isso, porém, não enfraquece a tonalidade usada pela autora, já que, logo 

em seguida, na passagem citada abaixo, ela fala de “revelação” e mantém toda a 

estrutura analisada anteriormente, que culmina em sua noção de “milagre”.
255

 Assim, 

veja-se a ligação existente entre “ação” e discurso: 

 

Se existe relação tão estreita entre ação e discurso é que o ato primordial e 

especificamente humano deve, ao mesmo tempo, conter a resposta à pergunta que se faz 

a todo o recém-chegado: “Quem és?” Essa revelação de quem alguém é está implícita 

tanto em suas palavras quanto sem seus atos; contudo, a afinidade entre discurso e 
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 Cf. FOSTER, 2009. 
254

 Veja-se que a questão pressupõe o conhecimento acerca do método da autora, de maneira que essas 

distinções tão importantes para que a autora coloque seus pontos de partida, na realidade, são vistas pela 

autora de maneira fluida quando se têm em conta a realidade concreta. A questão será analisada com 

cuidado quando se tratar da posição da autora acerca do grande “acontecimento” político da modernidade, 

a revolução. E deve-se, novamente, enfatizar aqui que o discurso em Hannah Arendt não é mero signo 

lingüístico ou consenso, mas meio para o desencobrimento. 
255

 Veja-se também a seguinte passagem de Hannah Arendt: “Para nos libertarmos do preconceito de que 

milagres não são mais que fenômenos autenticamente religiosos por meio dos quais o sobre natural e 

sobre-humano intervém nos eventos naturais ou no curso natural dos assuntos humanos, seria útil lembrar 

rapidamente que toda a estrutura de nossa existência física – a existência na terra, a vida orgânica na terra 

e a da própria espécie humana – repousa sobre uma espécie de milagre. Pois, do ponto de vista dos 

eventos universais e das probabilidades estatisticamente calculáveis que as controlam, a formação da terra 

é uma probabilidade infinita. E o mesmo vale para gênese da vida orgânica a partir dos processos da 

natureza inorgânica e da origem da espécie humana a partir dos processos evolutivos da vida orgânica.” 

(ARENDT, 2009, p. 165) O sentido da passagem é claro: longe de Arendt pretender retirar e superar o 

elemento irracional de sua teoria, ela o torna mundano. Ao invés de se tratar de um mero “disfarce” da 

teoria da autora, a dicção teológica é precisa para o conteúdo que a autora veicula, que supõem o 

inesperado, o imprevisível e o milagre como parte constitutiva do “mundo”. A autora não leva a realidade 

à religião para mostrar as raízes mundanas da religião; ela leva a religião à realidade para tratar essa 

última pela imprevisão, e por aquilo que muito se assemelha à providência divina, ao “milagre”. Mais 

uma vez, aqui parece justo usar a noção de Lukács de “ateísmo religioso” para tratar da pensadora. 
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revelação, é, obviamente, muito maior que a afinidade entre ação e revelação (este é o 

motivo pelo qual Platão diz que a lexis (o “discurso”) é mais fiel à verdade que a 

práxis), tal como a afinidade entre a ação e o início é maior que a afinidade entre o 

discurso e o início, embora, em grande parte, senão a maioria dos atos, assuma a forma 

de discurso. De qualquer modo desacompanhada do discurso, a ação perderia mão só o 

seu caráter revelador como, e pelo mesmo motivo, o seu sujeito, por assim dizer: em 

lugar de homens que agem teríamos robôs mecânicos a realizar coisas que seriam 

humanamente incompatíveis. Sem o discurso, a ação deixaria de ser ação, pois não 

haveria ator; e ator, agente do ato, só é possível se for, ao mesmo tempo o autor das 

palavras. A ação que ele inicia é humanamente revelada através das palavras; e embora 

o ato possa ser percebido em sua manifestação física bruta, sem o acompanhamento 

verbal, só se torna relevante através da palavra falada na qual o autor se identifica, 

anuncia o que fez, faz e pretende fazer. (ARENDT, 2009 d, p. 191) 

 

 A passagem deixa claro o papel central que o discurso tem na teorização sobre a 

“ação”, ao mesmo tempo, porém, mostra que a “ação” não pode ser reduzida ao 

discurso – se na esfera produtiva o homem aparece isolado, como “massa”, ou como o 

animal laborans, a individuação se daria, no e pelo discurso, na esfera política.
256

 

Assim, o homem é “lançado”, para que se utilize a dicção de Heidegger, no “mundo” 

pelo fato de ter nascido (e aí reside sua liberdade, segundo Arendt); em tal situação, o 

homem é um “recém chegado” que, em seu primeiro ato “especificamente humano”, 

deve se diferenciar dos outros por meio de um jogo que tem por central o discurso em 

que sua identidade é firmada ao agir.
257

 Esse processo, essencialmente discursivo, de 
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 No que, novamente, deve-se mencionar a estrutura antinômica do pensamento de Arendt, que retira da 

produção a o discurso ao mesmo tempo em que retira as necessidades sociais e biológicas do campo da 

política. Trata-se de uma abordagem que dissocia, distingue e separa aquilo que forma uma totalidade e 

que não pode ser visto separadamente caso se considere as categorias não como construtos mentais, mas 

como “formas de ser, determinações de existência”. Ou seja, também nesse ponto, percebe-se que a 

metodologia utilizada pela autora tem conseqüências em sua teoria, estando ligada organicamente a esta 

última, a qual, aqui, já se vê, tem tonalidades irracionalistas claras. 
257

 É digno de nota dizer que nesse ponto, embora a influência de Heidegger seja marcante, ela não é 

decisiva quando a autora trata da esfera política. A autora compreende o homem como estando “lançado”, 

isso não há dúvida, pelo que se viu até aqui. Porém, a sua abordagem é distinta de Heidegger à medida 

que enfoca na pluralidade a possibilidade de uma existência autêntica (a política) e não o “impessoal”; 

também se distancia do autor alemão quando tem como central a natalidade e não o “ser-para-a-morte”. 

Aqui não cabe estabelecer quem haveria sido mais conseqüente, se Arendt ou Heidegger, sendo devido 

somente apontar a distinção quanto a esse ponto para que não haja confusão na terminologia utilizada. Tal 

aspecto que diferencia a pensadora de Heidegger se dá ao mesmo tempo em que esse é uma grande 

referência e também quando o alvo visado pela pensadora é, sobretudo, Marx. Veja-se Duarte nesse 

sentido: “Arendt elabora uma crítica da modernidade marcada pela desconfiança em relação ao marxismo 

e ao liberalismo político, buscando suas fontes de inspiração nas avaliações contundentes propostas por 

Nietzsche e Heidegger. Como a política jamais esteve no centro das preocupações filosóficas desses 

autores, deve-se concluir que Hannah Arendt não se limitou à mera repetição do já pensado por eles, mas, 

em sua apropriação das críticas de Heidegger e de Nietzsche a respeito da modernidade, logrou também 

pensar algo novo, ultrapassando assim as limitações de suas filosofias no que diz respeito à compreensão 

das determinações essencialmente democráticas do político.” (DUARTE, 2001, p. 250) A passagem de 

Duarte é correta pelo que se vê aqui. A pesadora dialoga constantemente com os pensadores 

mencionados. Ao mesmo tempo não pode ser vista como uma mera espigona desses na medida em que 

tem uma teoria original e própria, principalmente no que toca a política, vista pela “ação”. A questão, 

porém, somente poderá ser vista em sua concretude quando se tratar da história e da revolução. 
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individuação do homem, Arendt chama de “revelação”. Nisso, as características que dão 

o caráter de homem ao homem aparecem na autora por meio do discurso, a que são 

atribuídas capacidades teológicas – o homem não “se produz”, do ponto de vista de 

Arendt. Isso, para a autora, seria dizer que o homem violenta sua própria natureza; ele, 

em público e acompanhado dos outros homens, se “revela” primordialmente pelo 

discurso. Se na produção o homem é violento e atua isoladamente, na política, ao menos 

nesse nível de abstração em que as categorias de Arendt são apresentadas sem relação 

mais concreta com a realidade, tem-se em conta principalmente o discurso e atua-se em 

pluralidade. A própria individuação, pois, não contém qualquer “afastamento de 

barreiras naturais” ou qualquer processo que envolva o gênero humano, o que, como 

restará claro mais à frente, é visto com tons nitidamente pessimistas pela pensadora 

quando essa trata da noção de história como “feita pelo homem”. A individuação, pois, 

diria respeito a cada indivíduo o qual, chegando “como um estrangeiro”, deve se 

reconhecer e apresentar a si diante da pluralidade dos homens que compõem um mundo 

que o antecede. Trata-se daquela posição já ressaltada segundo a qual o homem é 

“lançado no mundo”. 

Deve-se averiguar um aspecto importante aqui. A autora de A Condição 

Humana, como já ressaltado, faz uso de diferenciações – e no parágrafo mencionado, há 

mais uma dessas diferenciações, em que a “ação” e a “revelação” se distinguem. 

Enquanto uma estaria prioritariamente ligada ao discurso de modo mais imediato, a 

outra estaria mais intimamente conectada como o início de uma nova série causal. 

Arendt vem mesmo a mencionar uma posição que atribui a Platão quanto à maior 

fidelidade do discurso, da lexis quanto à verdade, se comparado com a práxis (a qual, 

para Hannah Arendt, opõe-se à poiesis, como já dito).
258

 Nesse sentido, o discurso seria 

essencial à “ação”, pois sem ele a pluralidade poderia se tornar algo indiferenciado, 

sendo aquele “ser distinto e singular entre iguais” algo irrealizável sem caráter 

discursivo da ação e de individuação da “ação”.
259

 E mais, ao ressaltar que os atos 

humanos, se realizados sem o discurso, seriam realizados como que por “robôs 
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 Aqui, percebe-se, pois, que aqueles quem vêem em Arendt uma posição neo-aristotélica, como 

Habermas, se enganam. Perde-se a peculiaridade da teoria da autora, a qual é indissociável dos elementos 

que vêm sendo trazidos no presente texto. 
259

 Note-se que ênfase na pluralidade dos homens distancia Arendt de Heidegger também. Como se 

mostrará posteriormente, o diálogo que Arendt traça em sua teoria política se dá, inclusive, com Kant. A 

questão só pode ser tratada em um grau de concretude maior em que a questão da revolução emerge no 

pensamento da autora. Aqui, no entanto, resta uma das oposições mais destacadas, por teóricos como 

Villa, Teminiaux e, no Brasil, Duarte, entre Heidegger e Arendt. 
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mecânicos” é atribuída uma prioridade à linguagem no que diz respeito aos atributos 

humanos – como já dito, o que diferenciaria o homem do animal seria a linguagem, não 

a “razão” ou a “consciência”. Note-se: se a produção seria caracterizada pela violência e 

pelo aprisionamento do homem em um processo, a política romperia todos os processos 

e se instauraria com um embasamento no discurso, embora se utilizasse sempre de um 

elemento de “física bruta”, o que será muito importante mais à frente, quando se tratar 

da história e das revoluções modernas. A “ação” autêntica, nesse sentido, deveria 

obrigatoriamente ter seu suporte também no discurso, o qual propiciaria a “abertura” e a 

“revelação”. Mesmo que não estivesse ligada somente a esse, ele deveria prevalecer. 

Caso a “ação” assim não se dispusesse, os problemas inerentes à esfera produtiva 

poderiam emergir também na esfera pública a qual deveria ser ocupada pela política e 

pela liberdade e não pela necessidade.
260

 

A questão acerca do discurso precisa de um aclaramento maior, que vem da 

distinção arendtiana entre “revelação” e “ação” em sentido estrito.  

A “revelação” estaria tanto nas palavras como nos atos das pessoas – no entanto, 

ela aparece melhor no discurso, o que Arendt enfatiza falando de uma maior 

“afinidade”; de outro lado, ela menciona o início ter maior afinidade com a “ação” – por 

conseguinte, a contraposição da autora se explicita à medida que suas distinções, por 

vezes, são fluídas, novamente. Elas contêm em si elementos dúplices os quais, em meio 

aos processos reais dificilmente seriam discerníveis. O caso acima é importante, pois se 

trata da “ação”, aquela que seria dar ensejo ao “novo começo”. Se as distinções da 

autora de A Condição Humana aparecem como essenciais para que não se “confunda” o 

“trabalho” com o “labor” quando o grau de abstração de sua teoria é elevado, o mesmo 

não se dá com tanta clareza em um maior grau de concretude.  

Quando a questão da atuação humana aparece mais concretamente, as distinções 

tornam-se mais ou menos fluídas. A autora mesma vem tratar das duas diferenciações 

como se estivessem apartadas da realidade a que se referem.
261

 A “revelação” estaria 

mais ligada ao discurso enquanto o início à “ação” – mas a autora menciona que a “sem 
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 Como se verá mais à frente, isso teria ocorrido nas revoluções realizadas pelo modelo francês. 
261

 O que se mencionou sobre as distinções que aparecem quando o nível de concretude das questões é 

mais elevado é ressaltado também por André Duarte, na passagem já mencionada em que diz que as 

distinções de Arendt têm caráter relacional e que não correspondem a compartimentos opostos na 

realidade. 
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o discurso, a ação deixa de ser ação”. Ou seja, ela busca, não sem o exercício de certa 

escolástica, fazer com que suas definições “originárias” correspondam àquilo que 

efetivamente se dá, mas não consegue. As diferenciações de Arendt, quando se chega a 

um nível de concretude maior, aparecem de maneira relacional e dependem sempre de 

cada caso singular; de certa maneira, pois, esfacela-se a precisão à medida que as 

categorias da autora passam a ser “aplicadas” na realidade, em uma passagem difícil 

entre o diálogo com pensadores como Aristóteles, Marx e Heidegger e a própria história 

humana, a qual, só em A Condição Humana, passa pela Grécia antiga e pela 

modernidade.
262

 Sem o discurso, a “ação” perderia seu caráter “revelador”, podendo os 

homens se verem frente a um agir em que aparecem como indiferenciados, como 

“massa”; e, com isso, a “ação” perderia também seu sujeito, seu “ator”. Para a autora, “o 

ator, o agente do ato, só é possível se for, ao mesmo tempo o autor das palavras”. E 

nesse sentido se percebe que somente quando o discurso aparece junto com a “ação” há 

propriamente “ação”, para autora: não só a “ação” retira de campo a centralidade da 

teleologia para os atos humanos - ao ligar de maneira imediata a “ação” e o elemento 

discursivo, há também uma recusa categórica da importância da ideologia, esta última 

que sempre remete ontologicamente à realidade - na atuação efetiva dos homens.
263

 Se o 

“ator” não é também “autor das palavras” não haveria “ação” – de maneira que o 

discurso, para Hannah Arendt, é criado no próprio “aventurar-se” do homem, não 

havendo espaço na “ação” para algum “discurso” ideológico
264

 já mais elaborado e 

consciente de seus próprios fins.  

Assim, já neste nível de abstração, percebe-se que uma atuar político com um 

“programa” definido é rechaçado por Hannah Arendt, quem vê a “ação” de maneira não 

só espontaneista, mas, vale lembrar, com tons teológicos e irracionalistas. 
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 A crítica de Avritzer, embora somente possa ser compreendida em sua completude tendo em conta as 

problemáticas que não são centrais à obra A Condição Humana (aparecendo notadamente em Sobre a 

Revolução) parece conter elementos importantes para se averiguar a posição da “ação” na primeira obra 

mencionada: “o problema da Hannah Arendt de A Condição Humana é que o resgate de um conceito de 

ação se perde na incapacidade de fundamentá-lo enquanto modelo de institucionalização do presente.” 

(AVRITZER, 2006, p. 148) A questão será trata com mais cuidado mais à frente; 
263

 A questão da relação entre a ontologia e a ideologia não pode ser tratada aqui. Para uma abordagem 

cuidadosa, Cf. VAISMAN, 2006. 
264

 Vale dizer que, como se verá depois, a noção de ideologia é essencialmente negativa em Arendt. A 

questão ficará clara quando se tratar do posicionamento da autora quando às revoluções e quanto à 

história. 
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A “manifestação da física bruta”, por sua vez, é também levada em conta por 

Arendt; isso, porém, vem acompanhado da maior flexibilidade que é dada às suas 

noções quando vem à tona a “aplicação” da noção de “ação” à realidade concreta. 

De um lado, pois, aparece o “originário” com toda a sua pureza, doutro a 

manipulação conceitual para que se possa tratar da realidade moderna. Nisso, como 

restará claro mais à frente, mas já neste nível de abstração é possível se perceber, 

Hannah Arendt se afasta da realidade objetiva do capitalismo manipulatório colocando-

a “entre parênteses” somente na medida em que dá amparo à mesma realidade. Isso será 

visto depois, quando o grau de concretude do texto o permitir, sendo explicitado na 

conclusão. 

Nesse ponto, deve-se ressaltar que, em Arendt, há uma posição segundo a qual a 

“ação” “manifesta-se na física bruta”, mas isso ocorre somente à medida que essa se 

subordina ao discurso, pois “a ação é humanamente revelada por meio das palavras”; 

antes disso, não há propriamente de se falar de uma atuação autenticamente humana; a 

“ação” que se manifesta simplesmente em “física bruta” não seria “ação”, por 

definição.
265

 Nesse sentido, a “ação”, de certa maneira, também é, de certo modo, 

“produção” para Arendt.
266

 Mas a autora muito se esforça para enfatizar a mediação 

lingüístico-discursiva, em que a violência não estaria presente de maneira alguma – e aí 

manipulação conceitual é patente. A “ausência de mediação das coisas”, assim, é 

negada pela própria autora conforme as suas noções devam ser remetidas à realidade. 

Como já se ressaltou, a autora de A Condição Humana sabe que suas distinções não 

correspondem à realidade, porém; ela busca trazer à tona questões que não apareceriam 

com clareza na modernidade por meio de seu método, que resgataria do “esquecimento” 

aquilo que seria mais “originário”; e nesse ímpeto seu tratamento dispensado à história 

tem que ser muito diferente daquela posição a qual se estabelece a história, e a novidade 

que emerge nessa, como algo imanente e produzido pelo próprio homem: a novidade é 

vista por Arendt não tanto por aquilo que traz objetivamente para a humanidade
267

, mas 

por estar inserida também no discurso e na “abertura” ao “originário”; o ato “só se torna 
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 Aí o procedimento da autora pode ser criticado na medida em que, ao tratar da realidade, ela reconhece 

que suas noções não são exatas. No entanto, o problema não estaria nas próprias noções da pensadora, 

mas na realidade mesma, em que teria havido um desenvolvimento distinto daquele possível de acordo 

com elementos mais “originários”. Trata-se de um procedimento essencialmente idealista. 
266

 Já se adianta que a questão será de extrema importância para que se trate das revoluções modernas no 

pensamento da autora. 
267

 A noção de humanidade será muito criticada pela autora quando esta tratar da história, já se ressalta. 
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relevante através da palavra falada na qual o autor se identifica, anuncia o que fez, faz e 

pretende fazer”. A história, que irá reunir os “eventos”, os “acontecimentos”, por 

conseguinte, não teria por foco a “ação” que se manifesta em “física bruta”, mas a 

“revelação” em que os atos ganhariam significação humana, a qual, já se adianta, tem, 

em Hannah Arendt, como essencial o próprio narrar e o narrador em detrimento do 

processo objetivo. Trata-se de uma posição oposta à imanência da história e à 

concepção segundo a qual o homem faz sua própria história; essa última, antes, aparece 

pelo discurso na “abertura”, da política, para o “originário” que deve ser 

“desencoberto”. Não sendo “feita”, “produzida” (tal seria, antes, para Arendt, o modelo 

da esfera produtiva em que o homem vem a se aprisionar e é incapaz de gerar a 

novidade, o absolutamente novo), apareceria a novidade. Como se verá, isso terá 

conseqüências profundas na concepção da autora que se colocará claramente contrária 

àquela história “feita pelo homem” ao mesmo tempo em que será simpática às estórias 

individuais e específicas narradas pelo historiador, quem assumiria um papel análogo ao 

do poeta grego. Para Hannah Arendt, sendo “revelada”, antes de ser “feita”, a história 

deve ser “narrada”.
268

 

E nesse ponto, as relações estabelecidas entre a “ação”, o “trabalho” e o “labor” 

não podem mais ser vistas no que toca a atuação humana diante da realidade exterior 

sem que se dê maior concretude aos pontos mencionados. Deve-se, pois, remeter à 

própria questão da história na autora aqui estudada. Tal noção propiciará o solo para que 

a sua concepção de revolução seja tratada com coerência e com o cuidado necessário. 

Assim, após alguns breves comentários, dirigir-se-á a essas questões. 

 A autora enfatiza a identificação do “ator”, bem como a enunciação daquilo que 

ele pretende fazer, o que só faria sentido em meio a corpos políticos em que a 

pluralidade impera e o homem se vê frente a frente com seus semelhantes, o que será 

visto com maior cuidado quando se analisar a Revolução Americana. A continuidade no 
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 Torres, nesse sentido, afirma: “ocorre que, por vivermos em um mundo plural, não podemos prever 

plenamente as conseqüências de nossas ações, e isto não se deve a uma deficiência cognitiva, mas sim a 

um certo grau de imprevisibilidade de toda ação, haja vista que, por estarmos inseridos em uma rede de 

relações, onde toda ação gera reações, não podemos saber integralmente qual o resultado do processo 

irreversível que desencadeamos no mundo. Por isso Arendt diz que apesar de agirmos, não somos os 

autores da história, pois o significado da mesma somente pode ser encontrado no „fim‟, isto é, de maneira 

retrospectiva por quem se dispõe a narrá-la.” (TORRES, 2007, p. 242) Como se verá posteriormente a 

ênfase de Arendt estará justamente nesse narrar, ao passo que suas críticas se dirigirão, sobretudo, ao 

elemento de “física bruta” e ao “fazer” presente na noção moderna de história. 
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tema tratado aqui supõe um maior aprofundamento na questão atinente à “fundação dos 

corpos políticos”, algo que adquire crescente importância na obra de Arendt e que surge 

com muita força em sua obra Da Revolução. A autora menciona que “a ação na medida 

em que se empenha em fundar e preservar corpos políticos, cria a condição para a 

lembrança, ou seja, para a história.” (ARENDT, 2009 d, ps. 16-17) E não é só a 

“fundação dos corpos políticos” que aparece com muita força aqui. Emerge também a 

necessidade de se compreender o que a autora entende por história. Isso é indissociável 

da compreensão da posição da autora quanto àquilo que se chamou acima de “conceito 

moderno de história”, o qual, como se viu, não pode de maneira alguma ser adotado 

pela pensadora, quem se opõe fortemente, já neste grau de abstração, à noção segundo a 

qual o homem “faz sua própria história”. Ao passo que a autora liga a história à 

lembrança, percebe-se que a ênfase de sua teorização sobre a questão não estará tanto 

nos progressos, ou nos revezes, atingidos pela humanidade, mas na maneira como os 

fatos chegam à lembrança, à “memória” dos homens no presente – noção essa, diga-se 

de passagem, muito cara a certas vertentes contemporâneas da historiografia. Como se 

verá, são objetos de crítica da autora tanto a noção de evolução como a noção de 

progresso, como se verá posteriormente.  
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1.6.Irracionalismo, “Ação” e o Absolutamente Novo 

 

 Daquilo exposto, explicitam-se determinações essenciais do pensamento de 

Arendt no que diz respeito a seu método, a seu tratamento dado à transformação 

consciente da realidade humana e, por fim, à emergência do novo.  

Aqui, a questão foi abordada em um nível de concretude que está longe de ser o 

adequado para que efetivamente apareçam as determinações mais concretas do 

pensamento de Arendt, pois somente no tratamento da concretude histórica em que as 

posições da autora se inserem as questões abordadas no presente texto surgem com 

clareza. Tal tratamento dispensado nesse momento, no entanto, não é fortuito.  

Percebeu-se uma concepção que embasa os conceitos da autora buscando o mais 

“puro” e “originário”, utilizando um viés fenomenológico, mas que, ao mesmo tempo, 

não deixa de possuir um ímpeto manipulatório; depois, vi-se que tal opção da autora fez 

com que ela tivesse uma relação tensa com a vida moderna já no nível metodológico: 

seus conceitos não descrevem a realidade (nem pretendem fazê-lo) ao mesmo tempo em 

que eles contêm um posicionamento concreto acerca de como as distintas esferas da 

vida humana deveriam se estruturar na própria modernidade. Tem-se a Grécia como 

modelo ao mesmo tempo em que tal representação da autora é efetiva na modernidade 

em que seu pensamento se posiciona concretamente na busca dos “elementos totalitários 

do marxismo”, os quais serão enfocados com mais cuidado mais à frente. Aqui, 

ressalto-se que tanto a tensão da autora no que diz respeito à modernidade quando ao 

método aparecem na distinção estabelecida entre o “labor” e o “trabalho”, os quais 

teriam sido vistos modernamente como equivalentes (principalmente devido a Marx). 

No que Arendt estabelece uma dicotomia entre as necessidades naturais do homem e a 

produção que envolve o gênero humano. Ao menos da maneira “originária” como se 

apresentaria na Grécia o “trabalho” seria quase que desinteressado, tratando-se de uma 

atividade que deve muito ao modelo do artesanato; e nesse ponto, o “mundo” da autora 

é visto como um “artefato” humano, cujas características essenciais são o artificialismo 

e a durabilidade, em oposição ao “labor”, o qual aparece envolto na “vida” e preso ao 

“ciclo eterno da natureza”. De um lado o natural, doutro o artificial. Há uma questão 

que aparece como essencial para Arendt, no entanto: se o homo faber está muito menos 

envolto na natureza, e se o “trabalho” se exerce sobre a natureza, essa seria uma 
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atividade essencialmente intrusiva e, como tal, violenta – o homem “retiraria” da 

natureza os elementos de que necessita (viu-se aqui também que o processo pelo qual tal 

caráter do “trabalho” emergiria é deixado de lado). Havendo maior durabilidade dos 

produtos do “trabalho”, esse último seria um verdadeiro assalto à natureza, sendo 

realizado sempre violentamente para Hannah Arendt. De um lado, a subsunção do 

homem às necessidades cegas da natureza, doutro uma atitude violenta, o 

assenhoramento, frente essa, fazendo com que o “mundo” das obras se tornasse espaço 

de assalto.  

Ou seja, as duas “atividades” ligadas à produção seriam necessariamente ligadas 

ao aprisionamento do homem e à violência, de maneira que o próprio ato produtivo 

encontrar-se-ia necessariamente preso à necessidade cega e ao automatismo, ambos, 

opostos à liberdade humana.  

Assim, da produção, o autenticamente novo não emergiria e nem deveria 

emergir, sendo necessário pensar a novidade em termos totalmente distintos daqueles do 

planejamento e da previsibilidade necessários à atividade produtiva.  

É nesse momento que Arendt trata da “ação” a qual ocorreria, por definição, 

“sem a mediação das coisas” e em conjunto com os outros homens, de tal feita que, ai, 

atua-se politicamente - o que significa para a autora atuar de acordo com os ditames da 

liberdade e não da necessidade, e esta última que estaria presente inelutavelmente na 

esfera produtiva. Ou seja, nesse ponto, há mais uma das dicotomias da autora, de 

maneira que de um lado aparece a produção e a necessidade doutro a política e a 

liberdade. Deixando-se de lado o caráter das mediações históricas concretas, a 

“mediação das coisas” aparece por si só como problemática sendo o “mundo” “feito” 

pelo “trabalho”, na modernidade, essencialmente uma esfera de aprisionamento do 

homem aos entes que foram alienados (lembrando-se que, para a autora, a alienação e a 

objetivação são vistas como um só fenômeno). No “mundo” moderno, pois haveria a 

impessoalidade das coisas e os processos que englobam a atividade humana, 

aprisionando-a. A previsibilidade e a atuação com auxílio das categorias de meios e de 

fins, bem como a objetivação, seriam inerentes a uma atividade inautêntica de tal feita 

que tais categorias seriam rechaçadas na “ação” a qual, principalmente por meio da 

mediação discursiva e da “abertura”, estaria livre das vicissitudes da esfera produtiva, 

em que a mediação das “coisas” se faria sempre presente. A relação estabelecida entre o 
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homem e a natureza, bem como a atividade material nada diriam respeito à “ação”, por 

conseguinte. Antes, elas aparecem na teoria de Hannah Arendt somente na medida em 

que, na modernidade, haveria vicissitudes oriundas justamente da indistinção daquilo 

que “originariamente” seria separado na Grécia antiga.  

De um lado a produção ligada à necessidade, doutro a “ação” ancorada na 

liberdade inerente à atuação em conjunto que se daria na política. 

E modernamente as questões não aparecem como nas categorias da autora. 

Seguindo a metodologia de Arendt, pode-se dizer: “tanto pior para os fatos”; 

independentemente disso, porém, as distinções carregariam a “pureza” e o caráter 

“originário” – o que envolve uma postura fortemente idealista e, em certo sentido, 

irracionalista, no sentido atribuído ao termo por Georg Lukács. E, como destacado, 

aspectos de manipulação não deixam de estarem presentes na autora. 

 A “necessidade” seria incapaz de transformar a realidade de maneira a trazer o 

“novo”; o atuar em meio à necessidade não passaria de mero “comportamento”. Caberia 

à “ação” tal empreitada.  

Segundo Arendt, oposta à previsibilidade, ao planejamento e à continuidade de 

quaisquer processos, a “ação” surge – se vista “pela perspectiva do quadro de 

referência” - como um “milagre”. A atividade política, pois, não só se dá, em Arendt, 

sem que se tenha como central as finalidades humanas previamente ideadas: ela deve se 

realizar, segundo a autora, na medida em que a razão que apreende as determinações do 

“quadro de referência” é impotente diante do “aventurar-se” da “ação”, que, se é digna 

de tal nome, sempre é “revelação” e “ação” em sentido estrito, como tratado acima. A 

apreensão racional das conexões existentes na realidade não é central no horizonte da 

“ação” de Arendt, pois; antes, se houver conexões causais na realidade, elas deveriam 

sempre ser rompidas pela “ação”, a qual traz em seu bojo o “novo começo”, amparado 

na “condição de natalidade” segundo a qual sempre haveria “recém-chegados” no 

“mundo”.  

A questão emerge de tal maneira na autora que não há propriamente um 

processo em que a humanidade adquire progressivamente potencialidades que podem se 

realizar diante das condições concretas de existência socialmente determinadas; o 

próprio pensar em termos de potencialidade é relegado pela autora de A Condição 
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Humana à previsibilidade e à relação entre meios e fins. De tal feita, a “novidade” não 

só romperia com os nexos existentes de maneira imprevisível: ela apareceria como um 

“evento”, um “acontecimento”, separado dos processos existentes e, portanto, 

inesperado: a compreensão racional das tendências presentes na própria realidade, 

portanto, pouco serve à “ação”, pois a autora acredita que se há tendências, elas rumam 

ao desastre.  

A “ação” se daria à revelia dos nexos causais postos, sendo, imprevisível e vindo 

como um “milagre” e, assim, sendo essencialmente amparada por elementos irracionais, 

os quais apareceram mediados, inclusive, por aspectos religiosos e teológicos em 

Hannah Arendt. 

 Percebe-se, pois, que Hannah Arendt começa com distinções, sendo categórica 

acerca do sentido maléfico da indistinção entre o “labor” e o “trabalho”; depois, porém, 

suas distinções – que nunca corresponderam à realidade segundo a própria autora – vêm 

a ganhar um sentido mais fluido. Sendo as noções mais “originárias” aquelas que 

deveriam esclarecer o homem para que se evite a “confusão lingüística e conceitual”, 

não deixa de ser irônico que o conceito principal da teoria política arendtiana seja 

aquele mais flexível e, como tal, passível de maior ajuste dependendo do caso que será 

tratado: ao distinguir entre o elemento da “revelação” e o elemento da “ação” em 

sentido estrito, a autora de A Condição Humana não só confirma o caráter idealista de 

seus conceitos. Ela traça também uma profissão de fé por inúmeras qualidades da 

“ação” as quais poderiam sequer acompanhá-la dependendo do caso – a própria “ação”, 

é preciso dizer, aparece como um “milagre” para a autora e tal “milagre” é apreendido 

na medida em que a manipulação também passa pelo conceito de “ação”. Essas 

distinções tão importantes para a autora relacionam-se entre si não sendo 

compartimentos estanques da realidade, como diz André Duarte. No entanto, elas, ao 

mesmo tempo, dão margem à manipulação conceitual (que somente pode ser analisada 

de maneira adequada quando se vê o tratamento dispensado pela autora à mudança na 

história, o que aparece de maneira mais clara na temática da revolução). Deve-se 

destacar: as noções da autora podem violar sua própria característica ao serem vistas na 

realidade, sendo, assim, a funcionalidade das distinções arendtianas mantida, por vezes, 

de maneira manipulatória e escolástica.  
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Aqui se analisou principalmente A Condição Humana, embora não só. Ela é toda 

montada em cima das conceituações do “trabalho”, do “labor” e da “ação”. Tais 

distinções mostram-se fluidas no final das contas, ao mesmo tempo em que dão suporte 

na polêmica da autora alemã contra não só a concepção atribuída a Marx sobre o 

“trabalho”, mas também sobre a história entendida da maneira mencionada acima. 

Assim, há de se perceber que o ponto principal da obra não vem a ser o caráter acertado 

ou não das distinções da autora, como restará claro quando se tratar de sua posição 

concreta diante da realidade de sua época por meio de seu tratamento das revoluções 

modernas. O essencial, ao menos no que diz respeito à compreensão de sua posição 

concreta, está, já neste nível de análise, em sua oposição àquilo que embasa o que se 

chamou acima de “conceito moderno de história”. Ou seja, a maior efetividade do 

pensamento da autora está mais naquilo a que se opõe que naquilo que propõe (ao 

menos nesse nível elevado de abstração – depois, será possível verificar como a teoria 

de Arendt se desenvolve de modo, por assim dizer, afirmativo), o que terá 

conseqüências marcantes, como se verá depois e ficará claro quando se tratar da 

revolução. 

 Já aqui se percebe que a posição ativa do homem sobre a realidade objetiva, 

visando controlar conscientemente suas condições de existência, e sendo capaz de dar 

um rumo racional a sua história é justamente aquilo que a autora rejeita. E isso será de 

grande importância para nossa conclusão, como se verá. E aí está algo essencial ao se 

deparar com a autora – suas distinções são essenciais à compreensão da questão, não há 

dívida; porém, o desenvolvimento da posição arendtiana não pode ser visto somente 

tendo-se em conta as suas antinomias, devendo-se partir ao posicionamento concreto da 

autora acerca de como os atos humanos devem ser vistos por meio dessas categorias que 

traçou primeiramente em A Condição Humana. E isso remete ao tratamento dado pela 

autora à história e, em especial às revoluções, tema esse que aparecerá posteriormente – 

no que toca a história, já no próximo capítulo. 

Sua ênfase na contingência, na imprevisibilidade e na impossibilidade de se 

pensar a “ação” em termos de teleologia e de meios e de fins faz de sua noção de 

transformação da realidade e de “novidade” algo que somente se opera de maneira 

abrupta e “milagrosa”. Ao homem é “dada a vida”, “Deus criou o homem para 

introduzir no mundo a faculdade de começar: a liberdade”, fala-se de “milagres” – 

assim, a “ação” seria aquela atividade capaz de escapar do automatismo e da 
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necessidade rompendo com as cadeias causais, estando ela intimamente ligada uma 

“faculdade humana” em especial, aquela de “realizar milagres”.  

Sendo a produção regida pela necessidade, a mudança, o “novo começo”, viria 

de fora, ela vem da esfera política, para Hannah Arendt, alheia às vicissitudes apontadas 

acima no que toca a produção. A apreensão do movimento da própria realidade, assim, 

não é visto com bons olhos já que esse tenderia à “catástrofe” e se regeria por um 

processo em que a causalidade é cega e não pode ser dominada. Nesse sentido, em 

Arendt, ao invés de o conhecimento das determinações objetivas fazer com que o 

homem tenha consciência de sua capacidade para a autodeterminação consciente e para 

o controle de suas condições de existência, é central à autora a concepção segundo a 

qual a apreensão racional da realidade e o estabelecimento de finalidades humanas e 

racionais seriam essencialmente violentos, devendo, como tais, serem retirados do 

âmbito autenticamente humano da política. 

 Como já mencionado, o grau de abstração em que se dá a presente análise é 

elevado, sendo necessário adentrar nos meandros da teoria arendtiana, principalmente 

naquilo que diz respeito a sua concepção de história como narração e a sua concepção 

de revolução, o que deve ser visto tendo-se em conta, principalmente, aquilo atingido 

em sua obra Da Revolução. Essa tarefa será realizada mais à frente. Por ora, restou 

suficiente demonstrar a oposição da autora ao fundamento da noção de história segundo 

a qual o homem, produzindo a si mesmo, pode tomar os seus próprios rumos.  

O uso da noção de história por parte da autora, pois, deve ser esclarecido. É 

necessária uma análise não só sobre sua crítica à história como produção humana, mas 

também uma crítica que tenha em conta sua posição acerca da noção de progresso, que é 

indissociável da ligação estabelecida pela autora entre a narração, a atitude do 

observador e a produção da história, como se verá posteriormente. Assim, adentrar-se-á 

com maior concretude na obra da autora primeiramente por meio dessa análise 

(empreendida no próximo capítulo) para, então, partir-se para sua noção de revolução. 

Ver-se-á que as categorias que apareceram nessa parte do escrito são centrais para a 

compreensão da questão. 
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Capítulo II: Trabalho, História e Memória: Hannah Arendt contra a 

História “Feita pelo Homem” 

 

No presente capítulo, buscar-se-á estabelecer o liame entre as categorias 

arendtianas do “labor”, do “trabalho” e da “ação” e sua crítica não só à noção segundo a 

qual a história seria “feita pelo homem”. Nisso será vista também a posição de Hannah 

Arendt quanto às noções de progresso, de humanidade e de processo, quando 

relacionadas à história. Com isso, analisa-se o posicionamento da autora acerca do uso 

do “modelo” do “trabalho” e do “labor” na compreensão da história, para depois se abrir 

caminho para se averiguar qual noção de história Hannah Arendt adota em seus próprios 

textos em que a sua teoria sobre o “narrar” e o “julgar”, contra a compreensão da 

história como um processo objetivo, é central. 
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2.1. A Questão da História 

 

Só entendo a história a partir do terreno em que eu mesma me encontro [...] tento 

interpretar a história, compreender o que se exprime nela a partir do que já sei pela 

minha experiência Do que consigo compreender assim, eu me aproprio, o que não 

compreendo, rejeito. Ora, se entendi bem o seu seminário, encontro-me diante da 

seguinte questão: 

Como é possível, a partir da interpretação da história assim concebida, tirar algo de 

novo da história? A história não constitui, dessa maneira, uma simples série de 

ilustrações para o que quero dizer e para o que já sei, mesmo sem a história? Imergir-se 

na história significaria, então apenas encontrar uma mina de exemplos apropriados? 

(ARENDT, APUD, ADLER, 2007, p. 80) 

 

Anteriormente, viu-se Arendt acerca da emergência do novo. E, deve-se 

ressaltar: esse aspecto é central para a compreensão da posição da autora quanto à 

história; no entanto, o grau de abstração em que a questão foi tratada no capítulo 

anterior ainda era muito elevado, no que é preciso, indo do abstrato ao concreto, passar 

ao ponto em que a questão história aparece de maneira mais patente. Aqui, trata-se 

explicitar os aspectos vistos anteriormente na medida em que, da crítica de Hannah 

Arendt ao “trabalho” e ao “labor”, passa-se a sua crítica à noção segundo a qual o 

homem “faz” a sua própria história.  

Pretende-se, assim, marcar a oposição da autora àquilo que ela entende ser o 

conceito de história que teria prevalecido na modernidade, em que o progresso 

apareceria como algo dificilmente controlável e as revoluções pretenderiam a 

transformação consciente da sociedade. Esses aspectos são de grande importância não 

só à medida que se relacionam ao que foi exposto anteriormente; eles serão de grande 

valia quando se tratar da tematização de Hannah Arendt acerca das revoluções 

modernas em que, já se adianta, justamente a noção de “progresso” apareceria, segundo 

a autora, como central. Partir-se-á, pois, da crítica da autora a esses aspectos 

mencionados; porém, há de se reconhecer que, caso a autora não tivesse um 

posicionamento também positivo acerca de certa noção história, sequer seria capaz de 

adentrar a questão da maneira como o faz. De tal deita, pretende-se demonstrar também 

que da crítica arendtiana ao mencionado conceito de história, o qual seria vigente na 

modernidade, emerge uma noção de história distinta em que aparecem como centrais a 
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linguagem, a memória
269

, o discurso e a “abertura” e o “acontecimento”. Aqui, pois, 

explicitar-se-á a ligação existente entre as distinções mencionadas anteriormente e a 

posição da autora de A Condição Humana acerca da história (“feita pelo homem”) e da 

noção de progresso que apareceria com força no século XIX, principalmente. Assim, 

preparar-se-á o terreno para que se possa tratar posteriormente da relação traçada pela 

autora entre a narração e a “ação” relação da qual uma concepção de história distinta 

daquela criticada pela autora emerge. 

 Destacaram-se anteriormente as noções de Arendt de “trabalho”, “labor” e 

“ação” enfatizando a relação existente entre tais “atividades” e a emergência da 

novidade – assim, demonstrou-se ser, para a pensadora, somente a “ação” capaz de dar 

ensejo a uma novidade autêntica. No percurso desse traçado, as críticas de Arendt ao 

“labor” e ao “trabalho” foram delineadas. Viu-se de que maneira a autora de A 

Condição Humana separa as necessidades biológicas das necessidades autenticamente 

humanas; também se enfatizou como a pensadora vê no pôr teleológico do “trabalho” 

um elemento ineliminável de violência; e se analisou a maneira pela qual Arendt vê o 

“trabalho” preso ao automatismo e à esfera da necessidade. Com isso, a metodologia da 

autora fora explicitada. No que, aqui, se deve investigar a relevância de tal 

posicionamento no que diz respeito à noção de história. E, para tal empreitada, adentra-

se na obra arendtiana já tendo em conta sua metodologia e o “diálogo” que a autora 

pretende realizar com Marx e Heidegger, principalmente. 

Aqui, pois, a tonalidade com que será tratada a autora não poderá ser a mesma 

que fora usada no primeiro capítulo; estando explicitadas as bases metodológicas e, por 

assim dizer, “ontológicas”
270

, do pensamento da autora, deve-se partir delas para que se 

possa compreender a teoria de Hannah Arendt. Isso significa que, mesmo que se tenha 
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 No primeiro capítulo, indicou-se a presença de elementos teológicos no pensamento de Hannah 

Arendt. Aqui, deve-se destacar que justamente em seu doutoramento sobre Agostinho, a autora, tratando 

de um autor cuja filiação à religião não pode ser desconsiderada, traz à tona algo que marcará toda a sua 

teoria sobre a história, a importância da memória. Tendo em conta as reflexões anteriores sobre a 

metodologia da autora, e tendo-se em conta o tema tratado neste momento, uma passagem é elucidativa: 

“a vida feliz não é rememorada como puro passado, que enquanto tal não a nada obriga a vida factual; ao 

contrário, ela é enquanto passado rememorado uma possibilidade do futuro [...] O passado é 

presentificado pela memória como aquilo através do qual se pode refazer a experiência. Ele é, pois, retido 

no presente e perde o seu caráter de passado definitivo. O passado é guardado na memória porque nessa 

presentificação torna-se um devir possível.” (ARENDT, 2002, p. 67) Como se verá posteriormente, a 

passagem citada traz muito da concepção de Arendt acerca da história, e isso será essencial. 
270

 O uso do termo aqui tem em conta aquilo já mencionado acerca da concepção de ontologia. Deve-se 

ter em mente também aquilo já colocado acerca daquilo que está presente tanto em Heidegger como em 

Arendt: o subjetivismo da fenomenologia de um lado e o pretenso objetivismo de uma ontologia apartada 

das relações históricas concretas doutro. 



179 
 

sempre por trás das concepções de Hannah Arendt aquilo dito no capítulo precedente, 

não será possível remeter a todo o momento às questões levantadas anteriormente.  

As relações históricas concretas, embora sempre estejam presentes na teoria da 

autora, são “colocadas entre parênteses” para que possa chegar a algo mais “originário”. 

E, neste momento, deve-se ver justamente como dentro desses “parênteses” a concepção 

da autora se desenvolve de modo tenso entre aquilo que ela chama de história e o que 

chama de política. Ao se averiguar a concepção da autora, pois, deve-se ver como seus 

próprios termos, como visto, problemáticos e questionáveis, e que possuem por trás de 

si uma relação dúbia com a realidade do capitalismo manipulatório, se concatenam para 

que possam propiciar uma posição concreta diante da realidade objetiva.Vejamos como 

a questão se delineia. 

A autora, logo depois de Origens do Totalitarismo, seu livro mais próximo de 

uma análise historiográfica, diga-se de passagem, dá início a um projeto sobre os 

“elementos totalitários do marxismo”, como já visto de relance; falou-se, antes, 

também, da contraposição de Hannah Arendt tanto quanto ao método de Marx como 

quanto ao conteúdo da teoria do autor de O Capital. E, no ponto em que se está no 

momento, a questão emerge de maneira ainda mais clara. Justamente aquilo que foi 

destacado na crítica da autora ao “trabalho” e ao “labor” tem papel essencial em sua 

contraposição à noção segundo a qual o homem produz a si mesmo, “fazendo”, nesse 

sentido, a história. Para a autora, como se pretende demonstrar, não só ver a história 

como um produto da atividade consciente dos homens seria errôneo; as conseqüências 

disso seriam nefastas tendo, inclusive, uma ligação, mesmo que remota, com o 

“totalitarismo” – no contexto de Guerra Fria, a autora, já se percebe aqui, coloca-se ao 

lado daqueles que enxergam no socialismo “totalitarismo” e ela enxerga no próprio 

marxismo “elementos totalitários”. A questão será tratada mais à frente quando for 

explicitada da maneira devida, mas, para que se mencione a problemática aqui, vale 

destacar o posicionamento contundente de um autorizado interprete de Arendt, André 

Duarte: 

 

Segundo Hannah Arendt, o vínculo existente entre o totalitarismo stalinista e o 

pensamento de Marx reside em sua concepção da história como produto da ação 

humana consciente, o que equivale a compreender a ação política de acordo com os 

moldes da fabricação e da violência a ela inerente. (DUARTE, 2000, p. 108) 
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  Ou seja, aquilo apontado anteriormente sobre o “trabalho”, e sobre o pôr 

teleológico consciente, apareceria como nada menos que o vínculo entre Marx e o 

“totalitarismo” stalinista. Ou seja, a pensadora, mesmo quando trata de aspectos ligados 

a um grau de abstração elevado, tem consigo uma motivação concreta clara, no caso, 

oposta ao “totalitarismo”, e, a seu ver, ao socialismo. 

Desde já resta clara a já apontada contraposição arendtiana a certo conceito de 

história. 

Para que a autora possa se aproximar de algo mais “originário”, primeiramente, 

ela deve extirpar aquilo que estaria envolto em “confusão conceitual”. Assim, Arendt 

sempre menciona a “identificação marxista ente ação e violência” (ARENDT, 2000, p. 

49) de maneira que a emergência do novo, para Marx, segundo Hannah Arendt, se 

desenvolveria de maneira que haveria até mesmo certa glorificação da violência, em 

oposição ao discurso, à “abertura” e à política, os quais estariam presentes, sobretudo, 

na “ação”. Isso também se relaciona àquela já tratada preponderância “catastrófica” do 

“labor” e do “trabalho” no “agir” moderno, o que será visto também no que toca o 

conceito de história aqui.  

Deste modo, para que se inicie a análise da posição da autora, primeiramente 

vale mencionar a seguinte passagem: 

 

Ser a violência a parteira da História significa que as forças ocultas do desenvolvimento 

da produtividade humana, na medida em que dependem da ação humana livre e 

consciente, somente vem à luz através de guerras e revoluções. (ARENDT, 2000, p. 49) 

 

A problemática da história em Arendt, pois, tem como pano de fundo não só um 

debate com Marx, travado principalmente em A Condição Humana. Existe uma 

problemática central em que a questão da oposição entre a violência e a política emerge. 

Isto se dá de maneira mais concreta nas revoluções, por exemplo, as quais serão tratadas 

mais à frente e após se delinear a compreensão de Arendt acerca da história.  

Aqui, passar-se-á à análise dos posicionamentos de Hannah Arendt sobre a 

história para somente depois tratar do problema da revolução e das guerras modernas no 
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pensamento da autora; procedendo desta maneira, vai-se pelo percurso já mencionado, 

do abstrato ao concreto. 
271

  

Já se explicitou a crítica de Arendt à aplicação dos “modelos” do “labor” e do 

“trabalho” à política. É bom lembrar que, pelo que se expos, fica clara a defesa de 

Arendt da esfera política em oposição à esfera propriamente produtiva – assim, a autora 

chega mesmo a mencionar que “na verdade, a política começa onde termina a esfera das 

necessidades materiais e da força física.” (ARENDT, 2009, p. 174) São justamente 

esses os elementos que se encontrariam no “labor” e no “trabalho” de maneira que, já de 

início, haveria uma forte oposição por parte da autora a entender a história por meio 

desses “modelos”. Porém, há de se expor os principais pontos de tal oposição também 

em meio ao posicionamento da autora acerca da história vista como processo.  

Nesse momento, pois, ver-se-á a crítica arendtiana ao conceito de história; já se 

adianta que o principal alvo de Arendt em seu tratamento da história é a chamada 

“filosofia da história” a qual veria um telos na própria história e teria como principais 

representantes Hegel e Marx.
272

 Eles seriam acompanhados pelo advento da Revolução 

Francesa, como se explanará mais à frente. Vale mencionar novamente: tal preocupação 

da autora aparece justamente com a busca dos já mencionados “elementos totalitários do 

marxismo”. Por conseguinte, o projeto da autora relacionado com a busca e a 

compreensão de tais “elementos” também deve ser visto aqui; isso será feito com 

referência aos problemas identificados pela autora em Origens do Totalitarismo, como 
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 É válido mencionar que a autora, na passagem citada, faz referência a Lenin ao mencionar as “guerras 

e as revoluções”. Isso terá grande importância aqui na medida em que – tendo em mente “elementos 

totalitários do marxismo” - a autora dirá que o “esquecimento da política” teria preponderado no século 

XX em que justamente essas duas- guerras e revoluções - teriam prevalecido. Ou seja, o acerto do 

diagnóstico de Lenin seria ligado à preponderância de formas de atividade humana apartadas da liberdade 

teorizada pela autora. Como se vera, isso ganha destaque na teoria da autora acerca da Revolução 

Francesa, a qual ela dirá que é o grande modelo dos bolcheviques e de Lenin: “Lenine foi o último 

herdeiro da Revolução Francesa” (ARENDT, 2001, p. 80) Já neste ponto deve-se notar: quando Arendt 

diz que Lenin acerta, ela o faz na medida em que isso se dá a favor do “esquecimento” daquilo que a 

autora julga mais digno. Só com isso, já se vê uma posição concreta, que será vista com mais cuidado 

mais à frente, pois. 

272
 Aqui não será possível debater com cuidado em que medida Marx e Hegel se distanciam em suas 

compreensões acerca da história. Também não se travará um debate com a autora dizendo em que ponto 

sua leitura é mais ou menos equivocada no que toca Marx e Hegel. Deste ponto em diante do texto, tratar-

se-á da teoria da autora, infelizmente, sem que muitas referências a pensadores que a influenciaram sejam 

presentes. No primeiro capítulo, tratou-se do suporte metodológico da autora bem como de certas tensões 

existentes em seu pensamento. Aqui, toma-se a discussão pretérita como ponto de partida para um maior 

grau de concretude. Ou seja, o que foi tratado antes aparece aqui também, porém incorporado a elementos 

novos e dotados de maior grau de concretude, de modo que não é pertinente no presente estágio da análise 

continuar um debate como aquele travado no capítulo anterior. 
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se verá. Grosso modo, só para que se adiante a questão, a autora havia tratado, inclusive, 

da “ideologia da história” 
273

 na obra mencionada. Porém, o liame existente entre o uso 

stalinista da noção de história e a noção de história moderna, principalmente na acepção 

dada por Marx, permanecia intocado na obra. Esse será o contexto em que surgirá a 

tematização de Arendt sobre a história e é esse o contexto que deve ser visto agora. 
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 É bom ressaltar que, para a autora, a noção de ideologia – que será trata posteriormente - é 

essencialmente pejorativa. Para a autora, “todas as ideologias contém elementos totalitários, mas estes só 

se manifestam inteiramente através dos movimentos totalitários [...] no fundo é a verdadeira natureza de 

todas as ideologias que se revelou no papel que a ideologia desempenhou no mecanismo de domínio 

totalitário.” (ARENDT, 2009 b, p. 522) A questão atinente à concepção arendtiana de ideologia também 

será abordada mais à frente no que toca a sua ligação com o “totalitarismo”. 
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2.2. História Universal, Progresso e a Modernidade em Arendt 

 

Tendo em conta o mencionado anteriormente, primeiramente, vale passar por 

um posicionamento de Arendt acerca da noção de história, principalmente como 

apareceria em Marx e em Hegel: 

 

Só existe uma diferença essencial entre Hegel e Marx, embora, verdade seja dita, de 

importância catastrófica: Hegel projetou sua visão histórico-mundial exclusivamente 

para o passado e deixou sua consumação esbater-se no presente, ao passo que Marx, 

“profeticamente”, projetou-a, ao contrário, para o futuro e compreendeu o presente 

como simples trampolim. (ARENDT, 2009, p. 118) 

 

Há na passagem dois importantes elementos já mencionados. Quando a autora 

diz que Marx “projetou” o passado para o futuro, há de se perceber que este ato 

implicaria em perceber o passado com o fim de atuar no futuro. Ou seja, o “projetar” 

mencionado conteria um elemento considerado problemático pela autora: a relação entre 

meios e fins, presente no “trabalho”. Nesse sentido, a crítica anteriormente mencionada 

acerca dessas categorias está presente na passagem da autora, o que aparece com mais 

clareza quando a autora menciona que o presente, assim, é visto como “simples 

trampolim”. O presente, assim, seria um mero meio para um fim, estabelecido 

“profeticamente” por Marx, quem parece ser visto pela autora como aquele que teria 

desejado se imbuir de uma previsibilidade que seria impossível diante da contingência 

efetivamente presente no “mundo”. Em Marx e em Hegel, as relações presentes 

perderiam a sua autonomia e estariam sempre incluídas em um processo maior em que 

se encontram somente como partes de um todo que se impõe – tratar-se-ia da 

mencionada “visão histórico-mundial” a qual estaria presente em ambos os autores. 

Veja-se: na passagem, há elementos aos quais Hannah Arendt se contrapôs 

anteriormente: a preponderância do processo e do movimento em detrimento do 

singular e do “acontecimento”; a presença da relação entre meios e fins; e, por fim, a 

imposição do processo em que os meios tornam-se fins em si mesmos de maneira a 

suprimir a singularidade de cada elemento do “mundo” (o que aconteceria quando Marx 

tivesse em conta o presente somente como “trampolim”). Portanto, embora com as 

vestes de uma comparação entre Hegel e Marx, há na passagem importantes elementos 

constantes da crítica arendtiana ao “trabalho” que se desenvolvem em sua crítica à 



184 
 

noção de história.  E mais: a questão apareceria, assim como ao se aplicar o “modelo do 

trabalho” ao “agir”, de maneira “catastrófica” quando a diferença entre Marx e Hegel 

manifesta-se no fato de Hegel, para Arendt, voltar-se para o passado enquanto Marx 

voltaria suas atenções para o futuro. Desta maneira, aparece também, mesmo que de 

relance, e já nesse ponto, a questão acerca da atuação consciente do homem diante de 

suas condições de existência. Essa atuação, pelo que se vê, apareceria em Marx na 

medida em que a haveria um apelo de instrumentalidade, um apelo técnico
274

 inerente a 

seu pensamento. No que se deve mencionar que logo no início do tratamento 

estabelecido ao pensamento de Arendt acerca da história, são claros aqueles a quem ela, 

tal qual os expoentes do irracionalismo de outrora, diga-se de passagem, se opõe: em 

primeiro Hegel e depois Marx. 

 Assim, há de se aprofundar esses aspectos somente tangenciados acima. 

 Em grande parte, ressaltaram-se, na rica passagem, importantes elementos 

presentes na crítica arendtiana – para que se confirme a importância desses elementos, 

no entanto, é necessária uma análise mais cuidadosa em que os nexos traçados acima 

estejam explícitos com mais cuidado. Para isso, primeiramente são necessários alguns 

apontamentos acerca do projeto de Arendt denominado “elementos totalitários do 

marxismo” para que depois se possa efetivamente explicitar a maneira como a história 

aparece em seu pensamento. 

 É preciso, pois, que se veja aqui pelo menos as linhas gerais do já mencionado 

projeto. Em Origens do Totalitarismo, Arendt trata do nazismo e do stalinismo sob a 

rubrica “totalitarismo”, fato esse muito criticado, sobretudo, nos meios da esquerda. É 

uma polêmica importante - que não pode ser tratada agora com todas as suas 

implicações - mas que é vista aqui no que diz respeito ao assunto tratado neste capítulo 

na medida em que a autora, um ano depois da publicação do livro, já em 1952, 

reconhece haver uma lacuna na obra. Elizabeth Young-Bruehl traz em sua biografia de 

Arendt o documento submetido à fundação americana Guggenheim como projeto para 

futuros estudos acerca dos “elementos totalitários do marxismo” em que Hannah Arendt 

aponta que “a mais séria lacuna em Origens do Totalitarismo é a falta de um tratamento 

histórico e conceitual adequado da base ideológica do bolchevismo”; (ARENDT, apud 
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 A temática da técnica, como dito, marca muito o pensamento de Heidegger. Como indica Villa, o 

tratamento heideggeriano da técnica deixou marcas importantíssimas na pensadora. Cf. VILLA, 1996. 
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YOUNG-BRUEHL, 2004, p. 276) 
275

 Assim, nos anos seguintes, Arendt dedica-se à 

supressão dessa lacuna, com um plano de estudos que passaria: 1) pela crítica à visão, 

que estaria presente em Marx, acerca de sua noção de trabalho enquanto metabolismo 

do homem com a natureza; 2) pela posição segundo a qual a história seria feita pelo 

homem; 3) por uma parte histórica em que se analisaria o desenvolvimento do 

marxismo europeu entre 1870 e 1917 e depois entre 17 e a consolidação do stalinismo e, 

finalmente; 4) pela consolidação dos chamados “elementos totalitários do marxismo” 

quando tanto os interesses do proletariado quanto os da revolução fossem abandonados 

em prol da realização de uma “ideologia” 
276

 com a polícia secreta e com o exército 

vermelho.
277

 Nesse sentido, os aspectos mencionados e analisados anteriormente, 

principalmente no que diz respeito à crítica da noção de “trabalho”, aparecem no projeto 

acerca dos “elementos totalitários do marxismo” relacionados com a noção de história 

também já mencionada anteriormente. E não só: a parte do projeto atinente à “análise 

conceitual” de Arendt sobre as noções de Marx de “trabalho” e de história (como “feita 

pelo homem”) a leva a tratar dos aspectos ligados à concepção política de Marx a qual, 

segundo a autora, teria partido da concepção errônea segundo a qual o modelo do 

“trabalho” pode ser usado para o “agir”. 

 Nesse sentido, a preocupação da autora acerca dos “elementos totalitários do 

marxismo” passa por um ponto que será central na obra posterior da autora: a relação 
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 “The most serious gap in The Origins of Totalitarianism is the lack of an adequate historical and 

conceptual analysis of the ideological background of Bolshevism.” 
276

 Há de se notar que o uso arendtiano do conceito de ideologia é muito distinto daquele de Marx. Para a 

autora, a ideologia é sempre nefasta, sendo uma crença sem contato com a realidade e elevada a princípio 

de ação, como se mostrará mais à frente. 
277

 A noção de “ideologia” em Arendt será vista posteriormente. Aqui, é digno mencionar literalmente o 

que diz Bruehl acerca do mencionado projeto: “originariamente, o estudo foi planejado em três seções. A 

primeira seria uma análise conceitual, lidando principalmente com o entendimento de Marx do homem 

como um “animal que trabalha”, do trabalho humano como “metabolismo com a natureza” e de sua 

concepção de história como feita pelo homem. Arendt pretendia primeiro explorar os conceitos políticos 

de Marx e depois a relação desses com seu conceito de história. A seção introdutória seria seguida por 

duas analises históricas, uma do marxismo europeu de 1870 a 1917 e uma da transição de Lenin a Stalin 

na Russia. A seção final mostraria “como os elementos especificamente totalitários do marxismo 

desenvolviam-se plenamente quando ambos, o interesse da classe trabalhadora e a causa da revolução 

eram abandonados em prol da realização global de uma ideologia co ajuda da polícia secreta e do 

Exército Vermelho.” (YOUNG-BRUEHL, 2004, p. 277) - “Originally, she had planned her study in three 

sections. The first was a conceptual analysis dealing chiefly with Marx understanding of man as a 

“working animal”, the relation between his conception of work as man´s” metabolism with nature” and 

his conception of history as man-made. Arendt intended first to explore Marx´s political concepts and 

then their relation to his concept of history. This introductory section was to be fallowed by two historical 

analyses, one of the European Marxism and socialism from 1870 through 1917 and one of the transition 

from Lenin to Stalin in Russia. The final section was to show “how the specific totalitarian elements in 

Marxism are fully realized when both, the interest of the working class and the cause of the revolution are 

abandoned for the sake of the global realization of an ideology with the help of the secret police and the 

Red Army.”  
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entre a política, a violência e a história (temas que, não é preciso insistir, são 

obrigatórios para quem quer compreender a noção de revolução). 

 No que se deve relembrar aqui que o projeto de Hannah Arendt entregue à 

fundação Guggenheim nunca foi desenvolvido como uma obra unitária, como destaca 

também Elizabeth Young-Bruehl: 

 

Ela voltou sua atenção ao marxismo, e o que resultou foi uma critica persistente a toda a 

tradição ocidental. Seu projeto para o estudo dos elementos totalitários do marxismo se 

tornou um plano para que se estabelecesse a fundação de uma nova ciência política. 

(YOUNG-BRUEHL, 2004, p. 277) 
278

 

 

 Por conseguinte, percebe-se que o próprio foco da autora muda ao se deparar 

com o seu projeto acima mencionado. A preocupação de Arendt acerca das origens 

históricas do “totalitarismo” soviético, acima descrita, passa a ter uma ênfase que se 

prende somente aos primeiros dois itens mencionados, os quais tratam das noções de 

“trabalho” e de história em meio a uma discussão acerca da política. Veja-se: da crítica 

ao marxismo e ao desenvolvimento histórico concreto desse
279

, a autora de A Condição 

Humana passa a uma tentativa de reformulação de toda a tradição ocidental a fim de 

fundar uma “nova ciência política”; assim, sua teoria passa pela crítica à noção de 

história como “feita pelo homem” e à noção de “trabalho” como estaria presente em 

Marx e chega a uma concepção que tem a política como essencial. Há um movimento 
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 “She did turn her attention to Marxism, and what resulted was a strenuous critique of the whole great 

Western tradition. Her project for a study of the totalitarian elements of Marxism turned into a plan for 

laying the foundations of a new science of politics.”   
279

 É interessante perceber que, depois de Origens do Totalitarismo, a autora não mais terá abordagens 

“históricas” no sentido da obra mencionada. Lá, ela trata do imperialismo, do anti-semitismo e do 

“totalitarismo”, buscando mesmo a existência de nexos de causalidade presentes no desenvolvimento 

histórico. A autora, posteriormente, como se verá, será levada a criticar a sua obra e apontar sérios 

problemas no que toca a forma pela qual o livro foi tratado, como um livro de história. Isso deve ser 

ressaltado desde já, mas somente ficará claro posteriormente. Aqui, deve-se somente destacar que há 

pensadores que apontam justamente na fase imediatamente posterior a Origens do Totalitarismo o 

desenvolvimento pleno da metodologia arendtiana. Analisando desenvolvimento da obra mencionada, 

Domenico Losurso, quem diz que o método da autora é “dedutivista”, por exemplo, aponta o seguinte: 

“uma oscilação de caráter metodológico. Por um lado, Arendt se permite recorrer a uma interpretação 

dedutivista do fenômeno totalitário, claramente vizinha à dos autores liberais freqüentemente citados: o 

totalitarismo staliniano era, então, lido como a conseqüência lógica e inevitável da ideologia marxiana. 

Por outro lado, ela se vê constrangida a remeter às condições históricas particulares que explicam o 

advento do regime totalitário staliniano: guerra civil, agressões internacionais das potências vitoriosas na 

I Guerra Mundial (mas nossa autora apenas sobrevoa esse ponto), desagregação das estruturas 

organizativas etc. A distinção entre o leninismo e o stalinismo, entre ditadura revolucionária e o regime 

totalitário que a segue, interrompe aquela linha de continuidade férrea e meramente ideológica de Marx 

ao totalitarismo, instituída desde Hayek e Talmon.” (LOSURDO, 2006, p. 61) 
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em que as distinções entre o “labor”, o “trabalho” e a “ação” são essenciais não só por 

terem sido desenvolvidas sistematicamente no período imediatamente posterior a 

Origens do Totalitarismo, mas porque fundamentam muitos dos posicionamentos de 

Hannah Arendt, como se pretende demonstrar. E isso ocorre na medida em que não só a 

“nova teoria política” de Arendt terá tais noções por centrais, mas também quando se 

percebe que as críticas da autora à noção de história enquanto “feita pelo homem” 

partem justamente do elemento de violência que seria inerente ao “trabalho”, como 

visto anteriormente. Assim, a autora não tratará do modo pelo qual as relações concretas 

se concatenaram para que tenham chegado a determinado ponto – sua preocupação, 

como mencionado, será o desenvolvimento de uma “teoria política” a qual, na autora, 

seguindo aquilo que fora dito no primeiro capítulo, vem a se opor à compreensão do 

desenvolvimento da história como um processo objetivo. 

No que se deve ver como, nesse contexto, em que as preocupações da autora 

mudam, a sua crítica à história se delineia. 

Quando se tratou do “trabalho”, por exemplo, destacou-se que esse teria em si a 

relação entre meios e fins e a violência. E nesse ponto, Arendt tem uma assertiva 

importante, que aparece posteriormente em Sobre a Violência: 

 

A própria substância da ação violenta é regida pela categoria meio-fim, cuja principal 

característica, quando aplicada aos negócios humanos, foi sempre a de que o fim corre o 

perigo de ser suplantado pelos meios que ele justifica e que são necessários para 

alcançá-lo. (ARENDT, 2009 c, p. 18) 

 

A mesma crítica que a autora estabelece à noção de “trabalho” agora aparece na 

seara dos “negócios humanos”, os quais, para a autora, seriam essencialmente ligados à 

esfera política e à “ação”. Para Arendt, “a violência, sendo instrumental por natureza, é 

racional à medida que é eficaz em alcançar o fim que deve justificá-la.” (ARENDT, 

2009 c, p. 99) Hannah Arendt, assim, tentará com todas as forças retirar o “modelo” do 

“trabalho” e do “labor” da esfera política de maneira que a sua pretensão de uma “nova 

teoria política” terá por central tal tentativa. E é bom se enfatizar: a “nova ciência 

política” de Hannah Arendt é elaborada como resposta a indagações justamente acerca 

dos “elementos totalitários do marxismo”. Trata-se de um posicionamento concreto, 

pois. Ele, no entanto, somente restará claro em um maior grau de concretude de nossa 
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análise. Aqui, deve-se notar que em oposição à noção de história ligada à noção de 

“trabalho” a autora busca desenvolver uma “nova teoria política”, que escape à 

“racionalidade” da relação entre meios e fins. Ou seja, com isso a teoria política da 

autora busca justamente escapar de uma noção de liberdade, segundo Arendt, ligada ao 

livre-arbítrio para chegar a uma noção de liberdade como “novo começo” – as 

categorias de “meio” e de “fim”, assim, são vistas pela a autora somente na medida em 

que seriam “instrumentais”, o que se daria na medida em que, em oposição à novidade, 

há “justificação” – e isso é de grande importância para se tratar da teoria da autora 

acerca da história. Violência e instrumentalidade, assim, seriam indissociáveis para a 

autora e uma concepção de história que tivesse as duas por centrais seria absolutamente 

contrária à liberdade humana como vista na “ação”. 

  E aqui aparece algo essencial ao tema tratado no momento: para Arendt a teoria 

política ocidental não teria concebido corretamente a especificidade da política 

justamente por ter em conta demasiadamente o “modelo” do “trabalho”, da “criação”, o 

qual apareceria justamente na história. Veja-se a passagem da autora, passagem que é 

elucidativa acerca do tema aqui tratado: 

 

A solução do Ocidente para escapar da impossibilidade da política no marco da criação 

é transformar a política em história ou substituí-la por esta. Na idéia de história 

mundial, a multiplicidade dos homens é dissolvida em um único indivíduo humano, que 

passa a ser chamado de humanidade. Tal é a origem do aspecto monstruoso e desumano 

da história, que atinge seu fim pleno e brutal antes de tudo na política. (ARENDT, 2009, 

147) 

 

 Ao debater, e tentar superar a “tradição política ocidental”, na esteira de seu 

projeto acerca dos “elementos totalitários do marxismo”, Arendt vem a enfatizar que é 

justamente a noção de história que vem a propiciar uma “solução” para essa tradição, a 

qual critica; para ela, resta claro, tratar-se-ia de uma falsa solução. Amparando-se na 

criação, nas obras, no fazer, ampara-se igualmente no “trabalho”, o qual traria consigo 

todas aquelas vicissitudes apontadas anteriormente, a noção de história teria sido 

desenvolvida devido a uma falha e não a um mérito do “Ocidente”.
280

 Veja-se: o 

“Ocidente”, com sua tradição, não teria, assim, escapado da política no “marco da 

criação” e, desse modo, teria “transformado” a política em história, ou ainda substituído 
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 Deve-se dizer que a temática acerca do “Ocidente” também é central a Heidegger, quem vê nesse a 

“dominação planetária”, o “assalto ao ente”. Sobre o assunto, Cf. SARTORI, 2010 b. 
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a primeira pela segunda. A história, assim, aparece ao “Ocidente”, segundo a pensadora, 

na esteira do “esquecimento da política”, contrária à própria liberdade. Há, em Hannah 

Arendt um rechaço à noção de história enquanto um processo objetivo – tal noção é, 

segundo a pensadora, oposta àquilo que muito valora: a política. 

 Permaneceria a noção, analisada anteriormente, segundo a qual o homem faz a 

si mesmo – no “Ocidente” ter-se-ia retirado a ênfase na produção consciente do homem 

do âmbito político (haveria ocorrido isso por causa de uma “impossibilidade”), porém, a 

questão teria sido levada ao âmbito da história, o qual viria a suplantar a política na 

modernidade. E, assim, as críticas de Hannah Arendt acerca do automatismo e da 

necessidade presentes no “trabalho” aparecem essenciais em sua crítica à noção de 

história enquanto “feita pelo homem”. Para a autora, na noção de história, 

particularmente na noção de “história mundial”, em oposição à pluralidade que acredita 

ser inerente à esfera política calcada na “ação”, aparece uma unidade em que “a 

multiplicidade dos homens é dissolvida”; nesse sentido, a oposição entre sua noção de 

“ação” (calcada na contingência e no romper com as relações causais) e a noção 

criticada de história é clara. O que também se dá quando a própria centralidade atribuída 

por Arendt ao indivíduo (o qual daria base à novidade na medida em que cada um, pelo 

próprio nascimento, seria um “novo começo”) seria suplantada pela preponderância da 

totalidade dos indivíduos, vistos na história, na esteira do raciocínio da autora, como 

uma “massa” amorfa. Isso ocorreria, para a autora, quando a dissolução mencionada 

aparece como “um único indivíduo humano, que passa a ser chamado de humanidade”. 

A própria noção de “humanidade”, pois, é problemática para a autora e, pelo que se vê, 

liga-se a uma figura que é vista como “um único indivíduo humano”, não à pluralidade. 

Desde aqui, pois, há certa oposição entre a história e a política, sendo o 

desenvolvimento dado pela autora ao seu projeto acerca dos “elementos totalitários do 

marxismo” justamente aqueles que emergem em sua teoria sobre a política.  

Contra o marxismo que teria “elementos totalitários” relacionados à noção de 

história, aparece a noção arendtiana de política, de maneira que o rechaço da autora 

quanto à história enquanto processo objetivo anda lado a lado com a sua valorização da 

contingência e da “ação”. Esse é o corolário da teoria política de Hannah Arendt. 

Seria a noção de “historia mundial”, segundo a autora, essencialmente contrária 

ao pluralismo e contrária, portanto, à política – tratar-se-ia do “aspecto monstruoso e 
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desumano da história”. Assim, ao tentar retirar a política do “marco da criação”, a 

autora igualmente deixa de lado o processo objetivo – noção que rechaça, que se deixe 

claro - e concreto pelo qual as relações sociais desenvolvem-se; deste modo, antes, e de 

acordo com o método da autora, como já dito, ao homem fora “dada a vida”. Agora, o 

fato de os homens do planeta inteiro se relacionarem de modo concreto por meio do 

mercado mundial é, de certo modo, tomado como dado.
281

 Essa história, em verdade, a 

história da expansão do capitalismo, para Marx e Engels, parte da “pré-história da 

civilização”, da “a história de todas as sociedades que existiram”, “a história da luta de 

classes” (Marx e Engels, 1998, p. 9) é rechaçada como tal na medida em que teria 

levado a política ao “esquecimento”. Ou seja, diante da violência da luta de classes, 

expressa, inclusive, em guerras e revoluções, e buscando desenvolver uma teoria avessa 

à violência, a pensadora vem a se posicionar contra a própria história enquanto “feita 

pelo homem”. Com isso, rechaça a própria noção de “humanidade” a qual liga à noção 

de história. Veja-se: na pré-história da civilização, andam juntos a violência e o 

desenvolvimento da humanidade – com isso em mente, autores como Marx, Engels e 

Lukács viram no socialismo algo que poria termo a essa situação; tratar-se-ia de um 

desenvolvimento histórico em que se buscaria suprimir a natureza antagônica e aviltante 

do capital por meio da transformação consciente da realidade objetiva e a supressão do 

último. No entanto, pelo visto aqui, a teoria de Hannah Arendt não permite que ela 

compartilhe tal juízo com a posição socialista, de modo que, contra as vicissitudes da 

história que chegam à autora em meio ao capitalismo manipulatório, ela buscará se opor 

à própria noção moderna de história. 

Assim, é contra esses elementos contraditórios e complexos sob a égide do 

capital (a “humanidade”, a “história universal”) presentes na noção moderna de história 

os quais, segundo Lukács, não deixam de ser progressistas no momento em que surgem, 

que a autora aqui estudada se volta ao desenvolver sua concepção acerca da política. 

Veja-se a seguinte passagem de Arendt: 

 

É muito difícil entendermos que há uma esfera em que podemos ser efetivamente livres, 

isto é, nem movidos por nós mesmos, nem dependentes dos dados da existência 

material. A liberdade só existe no singular espaço intermediário da política. E nós 

queremos escapar dessa liberdade na “necessidade” da história. Um total absurdo. 

(ARENDT, 2009, p. 147)  
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 Sobre a relação entre história e mercado mundial, Cf. LUKÁCS, 2010. 
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 Não só a história apareceria aqui ligada à noção de produção, “construção”, 

“trabalho”. Ela estaria oposta àquilo que é mais digno na vida humana, à liberdade, a 

qual, como já visto, aparece para a autora na noção de “ação” e tem seu lugar na 

política. Quando a autora de A Condição Humana explicita o que significaria ser 

efetivamente livre há importantes condições: primeiramente não se é “movido por si 

mesmo”, o que está em flagrante oposição à noção segundo a qual o homem produz a si 

mesmo por meio do “trabalho”; em segundo lugar, não se é dependente dos “dados da 

existência material”, de maneira que, para a autora, a esfera da necessidade material 

opõe-se fortemente à liberdade, essa última que aparece na “ação” em que não haveria 

“mediação da matéria”. A própria “mediação da matéria” parece como contrária a 

liberdade, pois. Há aí uma posição segundo a qual toda a produção é essencial e 

inelutavelmente um aprisionamento.
282

 Aparece uma crítica tanto ao “modelo” do 

“trabalho”, como ao “modelo” do “labor”, sendo que a liberdade nunca seria possível 

nesses campos, que não são outros que o da produção humana entendida em seu sentido 

mais amplo. Para Hannah Arendt, a liberdade só aparece na política. E é justamente ao 

que viria a se opor a história nas passagens mencionadas, segundo a autora. A “fuga da 

realidade objetiva”, em Arendt, deste modo, configura-se como um rechaço diante da 

noção moderna de história e como uma busca por uma teoria política dissociada das 

bases materiais da atividade humana. 

 Como já dito, isso faz com que as considerações de Hannah Arendt que remetem 

ao “originário”, de maneira aparentemente paradoxal, nada mais façam que refletir de 

forma mistificada a realidade da economia fetichista que se apresenta em meio ao 

capitalismo manipulatório. Isso, porém, somente poderá ser visto com cuidado quando 

se tiver explicitado o posicionamento concreto da autora diante da realidade objetiva de 

sua época, e isso somente restará possível após se balizar a posição da autora acerca da 

revolução. 

Para a autora, ao invés de a “tradição ocidental” ter enfocado aquilo que haveria 

de mais especificamente político - a “ação” - ela transplantou, segundo Arendt, a noção 

de “criação”, ligada à produção e ao “trabalho”, à história. O processo regido pelo 
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 Já neste ponto, há de se perceber que na noção de história da autora, e em sua teoria política, algo 

como uma produção socializada seria uma aberração à própria “condição humana”. A questão não pode 

ser tratada aqui com todo o cuidado, mas será vista quando se tiver em conta o posicionamento de Hannah 

Arendt acerca da “questão social”. Mas já se mencionou e aqui se reitera a oposição desde as noções mais 

abstratas da autora, ao socialismo e ao marxismo. 
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automatismo e pela necessidade, o qual estaria presente nas esferas do “labor” e do 

“trabalho”, apareceria, desta maneira, como central à noção de história na qual os 

próprios indivíduos seriam englobados em algo maior, denominado “história mundial”. 

Essa última noção é essencialmente negativa na autora e se opõe em seu pensamento à 

própria possibilidade da emergência de algo “absolutamente novo”. Em Arendt, aparece 

a história e a necessidade contra a “ação”, a política e a liberdade. Isso fica claro na 

posição da pensadora. E se apresenta na medida em que a mencionada noção de 

“história mundial” teria como sucedâneo englobar os distintos indivíduos em um só 

processo de maneira que se passaria da “liberdade” da política à “necessidade” da 

história, o que para a autora seria “absurdo”. Aí, a contingência e a “ação” não teriam 

lugar. Haveria um “aspecto monstruoso e desumano da história, que atinge seu fim 

pleno e brutal antes de tudo na política”, pois a própria noção de pluralidade seria 

rechaçada ao se envolver os indivíduos num processo que formaria a “história mundial”. 

A concepção de história moderna, desse modo, teria se colocado como antípoda da 

liberdade e da política, essa última a qual, assim, teria sido remetida ao “esquecimento” 

no “Ocidente”. 

Ou seja, não só a autora se opõe à apreensão racional da realidade objetiva e a 

visão segundo o qual o homem se autoproduziria fazendo sua própria história em 

condições legadas pelo passado. A própria noção de história como processo objetivo é 

rechaçada e enxergada em meio àquilo que Arendt critica com força: o “labor” e o 

“trabalho”. Nisto, o fato de a história envolver, depois da emergência do capitalismo, o 

gênero humano como um todo é visto por Arendt como algo errôneo por parte de 

autores como Hegel e Marx e não como algo inerente à própria realidade objetiva – e aí 

há um idealismo claro. Deste modo, ela irá buscar refutar, idealmente, a “história 

mundial”, opondo-se tanto a Hegel quanto a Marx, os quais teriam se equivocado de tal 

maneira que teriam perdido a dimensão política “originária” de vista, deixando à época 

da autora um legado “desastroso”. No que, novamente, a crítica de Arendt à realidade 

objetiva e histórica se dá na medida em que essa última não corresponde às noções 

elaboradas pela própria pensadora – suas noções seriam mais “autênticas”, “originárias” 

se vistas diante do moderno “esquecimento da política”. Nesse ponto, Arendt 

complementa de modo interessante a questão que vinha tratando: 
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Na época moderna a História emergiu como algo que jamais fora antes. Ela não mais 

compôs-se dos feitos e sofrimentos dos homens, e não só contou mais a estória dos 

eventos que afetam a vida dos homens; tornou-se um processo feito pelo homem, o 

único processo global cuja existência se deveu exclusivamente à raça humana. Hoje, 

essa qualidade que distinguia a História da Natureza é também coisa do passado. 

Sabemos agora que, embora não possamos “fazer a natureza” no sentido de criação, 

somos inteiramente capazes de iniciar novos processos naturais e que, em certo sentido, 

portanto, “fazemos natureza”, ou seja, na medida em que “fazemos História”. É verdade 

que alcançamos esse estágio somente com as descobertas nucleares, onde as forças 

naturais são libertas e desencadeadas, e onde os processos naturais que ocorrem jamais 

teriam existido sem interferência direta da ação humana. (ARENDT, 2000, p. 89) 

 

 À noção de história que emerge na modernidade, a “história mundial”, Arendt 

opõem os “feitos e sofrimentos do homem” e os “eventos que afetam a vida do 

homem”.  

Aquilo que diria efetivamente respeito ao homem, como ser que tem 

experiências distintas e únicas
283

, teria sido deixado de lado em prol de um processo em 

que aparece um “único sujeito humano, a humanidade”. Os “feitos e sofrimentos” de 

cada indivíduo singular teriam sido englobados em um processo em que não há mais 

“eventos”, “acontecimentos” que dizem respeito e afetam a “vida dos homens” os quais 

aí estariam em pluralidade e teriam sua pluralidade e liberdade respeitadas. A vida 

singular de cada um, assim, modernamente, se encaixaria em um processo que a 

engloba. Teria havido a preponderância de uma noção segundo a qual há somente um 

“processo único e global” e isso seria preciso combater. Esse processo ainda seria 

“feito” pelo homem; e isso implicaria em o “modelo” do “trabalho” estar presente nessa 

noção, a qual é desenvolvida na medida em que também há um aprisionamento do 

homem na história, que, segundo Arendt, o envolve suprimindo seu caráter único na 

“humanidade”. E não só à medida que o homem “faz” a história a questão aparece 

pungente. Esse “fazer” teria em conta os aspectos humanos e os aspectos também 

naturais, os quais seriam, inclusive, justapostos: antes, a autora havia criticado o aspecto 
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 Aqui não se pode tratar da questão com o devido cuidado, mas vale ressaltar que além de Heidegger, 

Marx e Aristóteles, Arendt dialoga também com Walter Benjamin para quem o tema da experiência é 

central. Deste modo, daqui para frente serão feitas muitas referências à noção de experiência; essa não 

pode ser vista sem referência a Benjamin, cujas teses Sobre o Conceito de História foram entregues 

justamente por Hannah Arendt ao Instituto de Pesquisa Social. A questão atinente à experiência tem papel 

de grande relevo na medida em que ela se relaciona intimamente ao narrar em Arendt, assim como em 

Benjamin. Veja-se o pensador de Sobre o Conceito de História: “a experiência que passa de pessoa a 

pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que 

menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos.” (BENJAMIN, 

2008, p. 198) Como se verá quando se tratar da noção de história que Arendt advoga, sob esse ponto, a 

posição da autora é similar. 
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de violência presente no “trabalho”; aqui a questão aparece novamente quando o “fazer” 

é relacionado diretamente com as “descobertas nucleares”, as quais teriam como 

conseqüência tamanha intrusão do homem por meio do “trabalho”, que este teria ido em 

direção à própria estrutura da natureza. Assim, o aspecto essencialmente dominador 

atribuído por Arendt ao “trabalho” aparece de maneira clara não só quando os “feitos e 

os sofrimentos do homem” dissolvem-se em um processo, mas quando o homem passa 

também a “fazer” a natureza. Ou seja, a questão aparece à autora também à medida que 

se abandona a política e a liberdade em prol da “necessidade” da história que, aqui, 

aparece relacionada inclusive com o caráter intrusivo do homem na natureza, o qual dá 

ensejo, segundo a autora, à ciência atômica, que poderia destruir a pluralidade dos 

homens como tal.
284

 

 A supressão da pluralidade, justamente daquilo que a pensadora mais aprecia na 

política como vista em sua teoria, apareceria na noção moderna de história: os 

indivíduos seriam dissolvidos no processo global da “história mundial”. 

A própria noção de processo, pois, também aqui, é vista como problemática por 

Arendt, quem outrora, em meio aos “processos” de “trabalho” trouxe como essencial o 

“milagre” – no que toca a história, isso implica na noção, também buscada em 

Heidegger, de “acontecimento”. 

Continuemos. 

A pensadora destaca que a “estória dos eventos”
285

 (algo que será tratado mais 

para o final do capítulo) é também englobada por esse processo; a experiência dos 

homens é vista na “história mundial” ao passo que a pluralidade é vista como a 

“humanidade”, que aparece como “um único indivíduo humano”.
286

 E, assim, deve-se 
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 No que se deve notar: esse aspecto relacionado por Arendt entre o raciocinar por meios e fins, o pôr 

teleológico e a ciência atômica encontra-se também em Heidegger, quem, após criticar a ratio que 

também estabeleceria uma relação entre meios e fins e que também teria prevalecido no “Ocidente” diz 

que nessa concepção: “o homem é um ser vivente contador. Tudo isso é válido nas mais variadas 

conjunções e no  entanto de modo unânime através de toda a história do pensamento ocidental. Esse 

pensamento como europeu-moderno, trouxe o mundo para a sua atual idade, a Era Atómica.” 

(HEIDEGGER, 2000, p 184) Percebe-se também na passagem do filósofo alemão a crítica ao pensamento 

ocidental como um todo e ao cálculo, o qual aparece como central a Arendt no “trabalho” em que na 

correlação entre meios e fins a previsibilidade tem papel essencial. Como dito, porém, infelizmente, não 

se pode aprofundar o tema aqui. 
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 A noção de “evento”, como aparece na passagem corresponde àquela de “acontecimento”, a qual já 

vem sendo destacada nesse texto, mas que será tratada com mais cuidado ainda. 
286

 Tais elementos são centrais à autora e já estão presentes, é verdade que de modo distinto, em Origens 

do Totalitarismo, por exemplo. Em uma crítica ao expansionismo, Arendt diz: “Não importam as 
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notar que a noção de processo, que já foi vista anteriormente quando se tratou das 

distinções mais basilares da autora reaparece aqui. A autora se mostra até então como 

uma defensora da singularidade em oposição aos processos globais os quais, para ela, 

tenderiam a suprimir a própria individualidade. E deve-se lembrar que essa última teria 

em si a novidade advinda de cada nascimento, o “novo começo”. Arendt liga, e opõe, a 

problemática à noção de progresso. Posiciona-se, assim, juntamente com os expoentes 

da filosofia irracionalista, criticando a noção de processo, de história e de progresso, 

chegando mesmo a ver este último como catastrófico.  

Desta maneira, é necessário verificar esse componente mais propriamente 

moderno (destacado no parágrafo anterior) e ligado a essa noção a qual se encontraria 

presente, segundo Arendt, justamente no pensador com quem mais debate, na esteira do 

já mencionado projeto sobre os “elementos totalitários do marxismo”, durante os anos 

posteriores à obra Origens do Totalitarismo: 

 

A idéia de Marx, tomada de empréstimo de Hegel, de que cada velha sociedade traz 

consigo as sementes da sucessora, do mesmo modo como todo o organismo vivo traz 

consigo as sementes de sua decadência, é realmente não apenas a mais engenhosa, como 

também a única garantia conceitual possível para a eterna continuidade do progresso na 

história; e, posto que o movimento desse progresso deve advir do confronto de forças 

antagônicas, é possível interpretar “cada retrocesso” como um recuo necessário, mas 

apenas temporário. (ARENDT, 2009 c, ps. 42-43) 

 

 A pensadora, nesse ponto, trata da questão atinente ao processo histórico não só 

à medida que esse se constitui englobando os indivíduos singulares, mas também tendo 

em conta a noção de progresso. A passagem citada é rica e contém elementos 

importantes para a presente análise. E antes de vê-la com o devido cuidado, há de se 

perceber que não só a pensadora vê Marx em meio às suas críticas sobre a continuidade 

e o caráter processual da história. É o autor de O Capital o responsável por isso, pelas 

noções de continuidade e de progresso no que diz respeito à noção de história – a crítica 

                                                                                                                                                                                   
qualidades ou defeitos individuais que um homem possa ter: uma vez mergulhado no turbilhão de um 

processo expansionista sem limites, cessa, por assim dizer, de ser o que era e obedece a leis do processo, 

identifica-se com as forças anônimas a que deve obedecer para manter o processo em andamento; 

concebe a si próprio como mera função e chega a ver nessa função, encarnação da tendência dinâmica, a 

sua mais alta realização.” (ARENDT, 2009 b, p. 246) A passagem é muito rica e sua analise escapa do 

escopo do presente escrito; porém, há de se perceber claramente a presença dos elementos mencionados 

acima, os quais aparecem de maneira distinta na medida em que a autora coloca por trás dos mesmos a 

dinâmica do imperialismo e não uma noção de história. Nota-se também a menção ao “turbilhão” do 

processo, que reafirma o que se mencionou acima. 
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ao progresso, assim, aparece em Hannah Arendt diferentemente do que apareceria nos 

filósofos do irracionalismo: a autora volta-se sem mediações contra Marx. 

No que é possível se tratar dos pontos elencados acima. 

Primeiramente, há de se perceber que a noção de processo, que já havia 

aparecido ao se tratar do “trabalho”, mas que aqui é elevada a outro nível no tratamento 

da história, pressupõe uma continuidade no tempo – para a pensadora, uma 

“continuidade de um tempo linear” (ARENDT, 2009 c, p. 43) - e tem, segundo Arendt, 

como condição um fluxo em que se inserem os indivíduos os quais são englobados; isto 

posto, há de se notar que a crítica da autora também se volta à relação de causalidade 

existente entre as potencialidades desenvolvidas anteriormente e o desenvolvimento das 

mesmas na fase seguinte do desenvolvimento histórico. Deve-se perceber: a própria 

noção de potencialidade não é vista com bons olhos pela autora.
287

 O que, para ela, seria 

indissociável da noção segundo a qual a história seria dotada de um elemento que lhe 

daria uma dinâmica interna de maneira a seu desenvolvimento ocorrer de acordo com o 

“confronto das forças antagônicas”, questão já deve ser mencionada aqui. A 

problemática é trazida à tona quando esse desenvolvimento, movido por uma dinâmica 

interna, teria como corolário a atribuição de um telos à história de tal feita que houvesse 

“retrocessos”, mas o “progresso” se imporia inelutável e necessariamente no final. Por 

fim, tratar-se-ia de uma concepção de história essencialmente determinista, pois traria 

um desenvolvimento inerentemente predeterminado, o qual apareceria tal qual nos 

“organismos vivos”, que nascem, crescem e morrem. Ou seja, nesse ponto, em que se 

relaciona a história a um “organismo vivo”, estariam presentes inclusive, elementos 

antes vistos no “labor”, os quais teriam sido tratados na medida em que não haveria 

como se escapar do ciclo eterno da vida em que estaria o animal laborans. Pode-se 

mesmo afirmar, pois, que a noção de história desenvolvida, segundo Hannah Arendt, 

por Marx e por Hegel, no limite, traria aos “negócios humanos”, no lugar da pluralidade 

da política, a mais crassa necessidade, aquela presente na esfera em que o homem 

sequer se diferencia do animal. E isso, não é preciso insistir, é rechaçado pela autora. 

                                                             
287

 Só para que a questão não fique restrita somente às passagens da autora já citadas, há de se mencionar 

que a noção de potencialidade e de atualização, realização de potencialidade está presente, sobretudo, em 

Aristóteles, com quem Arendt pretende dialogar, principalmente, em A Condição Humana. A noção de 

potencialidade seria central à poiesis aristotélica e não à sua noção de praxis, sendo essas duas noções 

traduzidas por Arendt em termos, respectivamente, de “trabalho” e de “ação”. Cf. VILLA, 1996 e 

TAMINIAUX, 2008. 
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É necessário tratar mais aprofundadamente de cada um desses elementos que 

fora tangenciado acima. E primeiramente deve-se ver como a noção de potencialidade 

articula-se em Arendt à noção de progresso: 

 

A visão de que tudo o que é real deve ser precedido de uma potencialidade como uma 

de suas causas nega implicitamente o futuro como um tempo verbal autêntico: o futuro 

nada mais é que uma conseqüência do passado, e a diferença entre as coisas naturais e 

as feitas pelos homens reside simplesmente na distinção entre aquelas cujas 

potencialidades necessariamente transformam-se em atualidades e aquelas que podem 

ou não se atualizar. (ARENDT, 2009 e, ps. 275-276) 

 

 A noção de potencialidade negaria aquilo que apareceu como central à 

pensadora na “ação”, a contingência, a imprevisibilidade, mas, principalmente, o 

“milagre”. Ao contrário do que aconteceria na teorização arendtiana sobre a “ação”, a 

noção de progresso somente seria válida caso o desenvolvimento posterior da história já 

estivesse inscrito, como potencialidade, nos próprios fatos presentes e reais: se na 

“ação”, segundo Arendt, há não só a imprevisibilidade, mas a quebra dos nexos causais, 

aqui, o desenvolvimento histórico se daria de acordo com o desenvolvimento dos 

próprios nexos postos, o que, para a autora, seria péssimo e impossibilitaria “autêntica” 

liberdade. 

Assim, anteriormente, Arendt havia mencionado que seria catastrófico seguir a 

continuidade que se apresenta na história, agora essa crítica da autora é reforçada 

quando diz que, aí, o futuro somente seria “conseqüência do passado” – não haveria, 

assim, espaço para a novidade: o futuro não seria visto como “um tempo verbal 

autêntico”. Assim como antes a autora destacara o caráter milagroso da “ação”, agora, a 

novidade apareceria como um pulo, um “salto para fora da história”, salto esse contrário 

a quaisquer potencialidades, e, é bom que se diga, imprevisível. O “progresso”, 

portanto, ao ter em conta a potencialidade, negaria a radical contingência, para Arendt, 

inerente às relações humanas; o que ocorreria também conforme apareceria novamente 

certo determinismo, pois já haveria um telos inscrito previamente na história da mesma 

maneira que “nos organismos vivos”, o que não deixa de remeter à noção da autora de 

“labor” em que impera o eterno ciclo da natureza. Nesse sentido, a diferenciação 

estabelecida, segundo Arendt, nessa concepção, entre “as coisas naturais e as feitas pelo 

homem” seria algo não essencial, tratando-se de uma diferença que, “simplesmente”, 
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estariam na necessidade absoluta da atualização da potencialidade no âmbito natural e a 

possibilidade de não haver a atualização nas “coisas feitas pelo homem”. Antes, a autora 

mencionara a idéia, segundo ela, presente em Marx e em Hegel, segundo a qual “cada 

velha sociedade traz consigo as sementes da sucessora, do mesmo modo como todo o 

organismo vivo traz consigo as sementes de sua decadência”; agora a própria noção de 

potencialidade é vista em relação ao âmbito natural (aquele mesmo ligado ao “labor”) 

que ela acredita estar regido pela necessidade cega do ciclo da natureza.  

Percebe-se, pois: as noções de progresso e de potencialidade se relacionariam à 

medida que não haveria espaço à novidade e à “ação” humana por haver um telos já 

posto anteriormente e de acordo com “leis”, “nexos causais” que se aparentam, para 

Arendt, muito com aqueles presentes na natureza. O progresso apareceria como algo 

que pressupõe um telos, para Hannah Arendt, inexistente no âmbito das relações 

humanas. E nisso, a pensadora nega qualquer racionalidade às tendências presentes nas 

relações sociais – nega a própria noção de potencialidade como eivada de automatismo 

e de necessidade e vem a afirmar, nesta medida, em tons irracionalistas, a contingência. 

Porém, a crítica da autora ganha mais contornos. Tratando do liame, para ela, 

necessário entre a noção de progresso e de humanidade, liame o qual teria sido 

percebido primeiramente por Pascal, a autora destaca: 

 

O decisivo nessa formulação é que “todos os homens juntos”, que, claro, constitui um 

pensamento e não uma realidade, foi construída de imediato o modelo do “homem”, de 

um “sujeito”, que podia servir como um nome para todos os tipos de atividades 

previstas por verbos. Esse conceito não era uma metáfora propriamente dita; era uma 

completa personificação, do tipo que encontramos nas alegorias narrativas da 

Renascença. Em outras palavras, o Progresso tornou-se o projeto da Humanidade, 

atuando por trás dos homens reais – uma força personificada que iremos encontrar mais 

tarde na “mão invisível” de Adam Smith, no “ardil da natureza” de Kant, na “astúcia da 

Razão” de Hegel e no “materialismo dialético” de Marx. (ARENDT, 2009 e, p. 420) 

 

 Ela primeiramente se refere a uma passagem de Pascal segundo a qual a ligação 

aludida apareceria quando “todos os homens juntos progridam continuamente à medida 

que o universo vai envelhecendo” (PASCAL, apud ARENDT, 2009 e, p. 419). Assim, 

Hannah Arendt já destaca tratar-se de uma ficção pensar “todos os homens juntos”, de 

maneira que sua crítica àquele “único indivíduo humano, que passa a ser chamado de 

humanidade” emerge novamente – e, é bom lembrar, o processo pelo qual, com a 
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mediação do mercado mundial, falar em “humanidade” deixa de ser uma abstração 

vazia é deixado de lado
288

; anteriormente, a autora atribuíra um “aspecto monstruoso e 

desumano” à história vista dessa perspectiva, agora a questão aparece também quando a 

humanidade é vista como “sujeito”, de maneira que os agentes individuais que trazem, 

segundo a autora, o novo pela “ação” aparecem dissolvidos em um processo.  

O caráter tendencialmente universal da noção de “humanidade”, pois é visto, não 

de acordo com uma real, porém limitada, universalização das relações sociais cuja 

âmbito atingiria todos os homens, mas na medida em que a noção de “humanidade” 

conteria em si a supressão da singularidade e do caráter único dos indivíduos singulares, 

portadores do “novo começo” mediante a “natalidade”. A questão aqui vista teria 

relevância por ser justamente o “progresso” aquele que substituiria esses portadores da 

novidade a que sempre se refere Arendt: juntamente com a noção de “humanidade”, 

apareceria o “progresso” como aquele que “atua por trás dos homens reais”. Tratar-se-ia 

de uma “força personificada”: o “progresso” teria se tornado o “projeto da 

humanidade”, o que, como resta claro, para a autora, acompanharia a perda da dimensão 

autenticamente política: falar de história, de progresso e de humanidade, pois, seria 

“esquecer” a política, a pluralidade, a contingencia e, no limite, a liberdade. Diante 

disso, haveria não só um telos pressuposto na história, mas justificativas e 

naturalizações desse sentido pressuposto que teria sido estabelecido a partir do 

momento em que a noção de “humanidade” e de “progresso” se ligam; elas, essas 

justificativas, apareceriam em Kant
289

, em Smith, mas - mais importante para o presente 

texto já que a noção de continuidade na história somente seria possível por causa deles - 

em Hegel e em Marx.  

Nesses últimos autores mencionados haveria o apelo a essa “força 

personificada”, que se imporia independentemente do indivíduo singular, que seria 

                                                             
288

 Sobre a importância desse processo para a questão da alienação, da história e da noção de gênero 

humano, Cf. LUKÁCS, 2010. 
289

 É interessante que a autora aponte Kant juntamente com Hegel, com Marx e com Smith aqui. Isso 

porque ela terá normalmente um tom elogioso quanto ao autor. No entanto, deve-se perceber que aquele 

Kant criticado pela a autora seria aquele que trata da história, do “cidadão do mundo”. Daí, vê-se que o 

Kant ligado mais propriamente à política, como entendida normalmente, é rechaçado pela autora que, 

como se verá depois, irá buscar aspectos de sua concepção de política também em Kant, mas naquele que 

trata da estética.  Ou seja, aonde há uma teoria política em Kant, a autora o critica, e aonde não há, a 

autora acha as referências para a sua própria teoria. Como se vê a maneira pela qual Hannah Arendt se 

apropria dos autores que a influenciam é sui generis. Vem mesmo a desconsiderar aquilo que 

efetivamente escreveram para que, mediante um procedimento “seletivo”, possa usar os autores tendo em 

vista a busca de uma “teoria política”. 
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dissolvido na “humanidade”. A noção de “progresso”, portanto, teria em si também o 

apelo a uma “força personificada”, “monstruosa e desumana”. Ela impediria a 

emergência do novo, dado que imporia a continuidade, veria somente potencialidades e 

dissolveria o singular. Ou seja, aqui, a pensadora é clara em sua posição contrária a 

Marx e Hegel, os quais teriam em suas teorias justamente aquilo que a autora rechaça 

quando se trata da liberdade humana e da política; no que não é circunstancial que 

Hannah Arendt veja ambos os autores como teóricos da história que vem aparecendo 

como oposta à política nos textos da pensadora, como se percebe. 

 Novamente, trata-se de uma posição de Hannah Arendt opondo a necessidade 

que estaria presente na história à política, supostamente permeada pela liberdade. Mas 

ainda deve-se destacar que a posição da autora contra Marx não tem rigor quanto à 

terminologia: o termo “materialismo dialético” não é do autor, de modo que se trata, 

novamente, de uma posição contrária a Marx, por certo. Uma oposição não só direta, 

mas uma posição que, quer se queira, quer não, cria e manipula mediações para que se 

chegue aos resultados pretendidos. No entanto, como mencionado, deve-se ver a 

objetividade da posição da autora enquanto tal. De modo que, justamente por se colocar 

de maneira nitidamente errônea acerca de Marx, que, como Lukács já ressaltou “nega a 

existência de toda a teleologia fora do trabalho (da práxis humana)”, a autora se 

posiciona diante da realidade objetiva da maneira como o faz. Aqui, como já dito, não 

se pode tratar dos erros e dos acertos de Arendt sobre Marx – isso tomaria muito tempo 

e seria uma tarefa muito ingrata, dado que a pensadora muito raramente cita o pensador 

que critica, o que, por si só, é criticável. Aqui somente indicamos o caráter 

manipulatório que, por vezes, permeia a teoria da pensadora justamente em seu ímpeto 

de remeter a algo mais “originário”.
290

Continuemos. 

 A questão relativa ao indivíduo é uma constante na crítica de Arendt, percebe-se. 

A pensadora parece estar também influenciada por uma das críticas mais elaboradas ao 

sistema filosófico hegeliano, aquela de Kierkgaard
291

, quem a pensadora interpreta da 

seguinte maneira: 
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 Ronaldo Gaspar, em seu doutorado, enfoca como a interpretação arendtiana acerca de Marx é 

equivocada. Por isso, sob esse aspecto, pode-se dizer que o trabalho desse autor é importante 

complemento àquele aqui realizado. (Cf. GASPAR, 2011) 
291

 Com base em Lukács, apontou-se anteriormente a existência de elementos irracionalistas em Hannah 

Arendt. No que se deve ressaltar que, especificamente no que diz respeito à história, os pensadores em 

que Arendt se apóia, como Kierkgaard também são apontados por Lukács como filósofos irracionalistas. 
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Para Kierkgaard, Hegel, ao interpretar a história como uma seqüência de 

acontecimentos logicamente apreensíveis e como um processo que segue um curso 

inevitável, nega a realidade concreta, a contingência e, portanto, o indivíduo. 

(ARENDT, 2008 c, p.75) 

 

Aquilo que Arendt acredita ter encontrado na crítica de Kierkgaard a Hegel é um 

dos elementos principais apontados por ela acerca do conceito moderno de história, 

naquela história “feita pelo homem”: a supressão do indivíduo no processo.
292

 Vê-se ai 

que o arsenal com o qual a autora se opõe à noção de história como “feita pelo homem”, 

é bom destacar, é aquele do irracionalismo de outrora. Na autora, a questão aparece 

ligada à noção de “progresso” e se desenvolve tendo em conta a crítica à “humanidade”, 

essas últimas seriam indissociáveis e seriam vistas em meio a um processo cujo telos é 

predeterminado. Percebe-se, pois, elementos essenciais às concepções irracionalistas já 

nesse nível da análise.  

Lukács, por sua vez, ressalta os seguintes elementos sobre a crise que teria 

marcado a filosofia burguesa, levando ao irracionalismo: “a crise da democracia, a crise 

da idéia de progresso, a crise da confiança da razão, e a crise do humanismo”. 

(LUKÁCS, 2007, p. 26)  

A crise da democracia já aparece na autora na medida em que ela acredita haver 

imperado o modelo “trabalho” na política, com todas as vicissitudes desse último, que 

levariam ao “esquecimento da política”; a crise da idéia de progresso é clara nas 

passagens agora analisadas e é igualmente clara uma tomada de posição por parte da 

autora contrária à noção; a crise da confiança na razão também permeia todos os 

escritos da autora, mas será vista com mais cuidado logo a seguir, devendo-se agora 

destacar que o modo pelo qual Arendt apreende a realidade é justamente oposto à 

compreensão efetivamente racional da mesma, amparando-se em uma fenomenologia 

                                                                                                                                                                                   
O marxista húngaro diz que o filósofo dinamarquês, desenvolve sua filosofia de tal maneira que “se vê 

com claridade de que modo tão rigorosamente necessário a negação os princípios dialéticos (do 

movimento e de suas leis, da passagem da quantidade à qualidade) conduz ao irracionalismo, quando se 

leva essa negação até o final” (LUKÁCS, 1959, p. 210) – “se ve com claridad  de qué modo tan 

rigurosamente necesario la negación de los principios dialéticos (del movimento y de sus leys, del trueque 

de la cantidad em cualidad) cunduce al irracionalismo, cuando esta negación  se lleva consequentemente 

hasta el final.” – pelo que ficou explicitado ate aqui, em Hannah Arendt, há uma aversão à tradição 

dialética. Seguindo Lukács, pois, não é casual que uma de suas referências seja justamente o filósofo 

dinamarquês. 
292

 Margaret Canovan chega a dizer que o pensador dinamarquês figura para Arendt como “o seu primeiro 

herói intelectual” (CANOVAN, 1992, p. 5) – “her first intelectual hero” 
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que nega a possibilidade de se conhecer a coisa em si; por fim,  a idéia de humanidade 

aparece sempre de maneira negativa em Hannah Arendt, associada justamente a 

aspectos “monstruosos” pretensamente presentes na noção de história.  

O que Lukács destaca mostra que a autora está inserida na crise da filosofia 

burguesa, a qual teria levado, noutro contexto, inclusive, ao fascismo. 

 No grau de concretude em que se está deve-se apontar que a autora está envolta 

em noções que foram muito problemáticas e que podem ser associadas às concepções 

irracionalistas. No entanto, de modo algum se pode subsumir simplesmente a autora ao 

irracionalismo que emerge principalmente sob o solo da República de Weimar. A 

concepção da autora no que toca sua posição concreta diante da realidade e do contexto 

filosófico somente ficará clara posteriormente, quando se chegar a um grau de 

concretude maior e se puder averiguar a real posição da autora diante da realidade 

objetiva. Deve-se continuar com a análise da passagem citada acima, pois. 

No que há de se aprofundar uma questão que aparece na passagem em que a 

autora trata de Kierkgaard e que também constitui um elemento essencial da crítica de 

Arendt à história: trata-se da noção segundo a qual haveria “acontecimentos 

logicamente apreensíveis” em meio ao qual a contingência é desconsiderada juntamente 

com o indivíduo. Isso se daria na medida em que não só há uma supressão do indivíduo 

e da contingência, o que já seria completamente oposto à ênfase de A Condição 

Humana na “novidade” que seria trazida por cada nascimento. Tratar-se-ia, pior, da 

supressão da própria realidade em meio a um processo apreendido racional e 

logicamente, como aconteceria em Hegel e, como se verá posteriormente, 

principalmente, segundo Arendt, em Marx, quem teria levado esse procedimento ao 

extremo com conseqüências “catastróficas”. O que a autora encontra no filósofo 

dinamarquês, ela também incorpora em sua teoria – o indivíduo e a contingência 

presentes na própria realidade seriam indissociáveis e somente uma teorização sobre a 

“ação” daria conta desse elemento. Aqui, como se vê, atribui-se à noção de história 

pretensamente presente em Marx e em Hegel não só a supressão do indivíduo e da 

contingência, mas da própria realidade a qual seria transposta de acordo com os ditames 
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de uma razão amparada pela previsibilidade e pelo cálculo e não pela contingência e o 

discurso contidos no “milagre” da “ação”.
293

  

A apropriação que a autora faz da teoria de Kierkgaard, daquele que foi um dos 

principais críticos de Hegel, é essencial para sua concepção, pois. 

 Ela também diz que “uma rápida comparação das principais apresentações da 

história em Hegel e Marx nos basta para perceber que seus conceitos de história são 

fundamentalmente similares” (ARENDT, 2009, p 120).
294

 Anteriormente se havia 

atribuído a Marx e a Hegel a concepção segundo a qual “cada velha sociedade traz 

consigo as sementes da sucessora”, relacionando tal noção à posição segundo a qual, 

partindo-se da contradição expressa no “confronto de forças antagônicas”, haveria 

“progresso” na história de maneira que se veria “‟cada retrocesso‟ como um recuo 

necessário, mas apenas temporário”. Nesse sentido, não só apareceria um telos na 

história: ele se imporia mesmo diante das evidências claras em contrário – se necessário 

(pelo que se viu até aqui, mas principalmente tendo-se em conta as reflexões da autora 

acerca da revolução) de maneira violenta. Assim como na posição que Arendt atribui à 

Kierkgaard, pois, sua crítica vê na concepção de história, cujo melhor desenvolvimento 

teria sido dado por Hegel (e por Marx em sua esteira), uma tendência não só fortemente 

teleológica, mas também distanciada da realidade, havendo uma preponderância do 

telos apreendido racionalmente mesmo se a evidência depusesse em sentido contrário. A 

razão, neste ponto, também aparece de maneira essencialmente negativa em Hannah 

Arendt no que diz respeito à história – sua serventia seria, inclusive, como se verá 

posteriormente, ligada a uma “ideologia”.  

Assim, a passagem em que menciona Kierkgaard contra Hegel é usada pela 

própria autora contra Marx, como se vê na passagem que será citada logo abaixo. E a 
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 Vê-se que a autora tem posição muito semelhante àquela de Heidegger quanto à razão que teria 

prevalecido na modernidade. Tratar-se-ia, sobretudo, da ratio a qual se configuraria como tal mediante o 

ímpeto agressivo de assenhoramento diante da realidade.  Nesse “processo” de assenhoramento, o 

pensamento trataria a realidade de tal maneira que a negaria: uma vez separada da contingência mundana, 

a filosofia apareceria ligada à necessidade inexistente no primeiro, passando a ignorar a própria realidade. 

A questão também será tratada mais à frente quando se analisar a noção arendtiana de “ideologia”. Um 

outro ponto a se enfatizar aqui é que a autora vê a “ação” e a política ligadas ao discurso (nunca podendo 

ser resumidas a esse), não vendo qualquer tipo de “razão comunicativa”, como aquela presente em 

Habermas. 
294

 Percebe-se que a autora vê mais semelhanças entre Hegel e Marx do que seria possível identificar em 

uma leitura rigorosa. O tema relativo aos acertos ou erros de Hannah Arendt quanto aos outros pensadores 

que comenta não pode ser tratado aqui, porém. Para uma abordagem acerca da relação entre Hegel e 

Marx, Cf. LUKÁCS, 1963 e LUKÁCS, 1979 b.  
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questão fica mais clara quando se vê a relação estabelecida entre a compreensão 

arendtiana da dialética em Marx e esse delineamento dado pela autora à noção de 

história: 

 

O mais importante aqui é o fato de que a dialética só pôde começar a se desenvolver 

como método depois que Marx a privou de seu conteúdo substancial concreto. [...] Ao 

converter a dialética em método, Marx a libertou dos conteúdos que lhe mantinham 

delimitada e atada à realidade substancial. E assim ele tornou possível o gênero de 

pensamento-progresso característico das ideologias do século XIX, culminando na 

lógica devastadora dos regimes totalitários cujo aparato de violência não está sujeito às 

restrições da realidade. (ARENDT, 2009, ps. 122-123) 

 

 Aqui aparece a “negação da realidade concreta” que antes se referia somente a 

Hegel na passagem em que se a interpretação arendtiana acerca de Kierkgaard. Mas a 

questão surgiria com agravantes em Marx. A dialética, no autor de O Capital, teria sido 

privada de “seu conteúdo substancial concreto”, tratando-se de um “método” em que a 

“realidade substancial” não apareceria como referência.
295

 Daí, Arendt retira 

conseqüências: primeiramente, tratar-se-ia de uma “pensamento-progresso característico 

das ideologias do século XIX” – há de se perceber não só que aqui aparece novamente a 

crítica à noção de “progresso”; ela aparece na medida em que o progresso suporia um 

“pensamento-progresso”, logicamente encadeado e sem amarras com a realidade. Para a 

autora, haveria uma caracterização para esse tipo de pensamento em que o conteúdo é 

deixado de lado: “ideológico”.
296

 Anne-Marie Roviello chega a ver na acepção 

arendtiana de “ideologia”, que será tratada mais à frente com mais cuidado, os seguintes 

aspectos: “a ideologia, que literalmente significa a lógica de uma idéia, é antes de mais 

nada uma recusa ativa de abertura ao mundo uma destruição ativa do poder de julgar e 

de compreender que é constitutivo dessa abertura-ao-mundo.” (ROVIELLO, 1997, p. 

129) Assim, o pensamento dialético de Marx seria essencialmente “ideológico” na 

medida em que seria auto-referencial e tomaria seus delineamentos fundamentais na 

medida em que estaria no movimento teleológico previamente estabelecido pela razão 

por um “pensamento-progresso”. Assim, negar-se-ia a “abertura” característica da 
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 Vê-se aí que a noção de dialética como “movimento do real” e de categorias como “formas de ser, 

determinações de existência” é completamente estranha à pensadora.  Aqui, é der se perceber que, muito 

embora seja uma das mais mencionadas e elogiadas críticas de Karl Marx, por vezes, ela toma a 

caricatura do autor de O Capital (corrente na vigência do stalinismo) como base para seus 

posicionamentos. 
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 Aqui se dará uma primeira abordagem acerca da não de” ideologia” em Arendt. Mais à frente, quando 

o grau de concretude da análise permitir, a noção de “ideologia” ficará explicitada na autora. 
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“ação” e se perderia contato com a realidade ao se tentar apreendê-la de maneira 

racional.  

No que emerge um segundo ponto importante da posição de Arendt acerca da 

dialética marxista. Esta última não só seria apartada da realidade, como seria portadora, 

ao menos in nuce, da “lógica devastadora” que estaria presente nos “regimes 

totalitários”; a recusa da autora quanto aos “regimes totalitários”, assim, é uma posição 

contra a dialética e contra a “ideologia” do “materialismo dialético”. Nota-se: essa 

relação entre a dialética e o “totalitarismo” volta-se claramente contra a URSS, de 

maneira que o “modelo” do “totalitarismo nazista”, ao menos aqui, é deixado de lado 

pela autora para realizar uma reflexão em que a questão principal emerge nos 

“elementos totalitários do marxismo”. Já aqui, a posição da autora liga a produção 

consciente da história a uma concepção que seria nada menos que “totalitária”. E isso 

também pode ser considerado como uma tomada concreta de posição contra o 

socialismo e a URSS, em meio ao contexto de Guerra Fria, o que certamente tem 

peculiaridades no caso de Hannah Arendt e será visto com mais cuidado na conclusão. 

 As noções de história, de “progresso”, de “humanidade”, de teleologia e de 

“dialética”, assim, relacionam-se umbilicalmente para a autora. E são justamente essas 

noções que os autores irracionalistas, segundo Lukács, combateriam – mas o caráter da 

teoria da autora aqui estudada somente poderá ser visto de modo justo em um grau 

maior de concretude, notadamente, depois que se tratar da revolução. 

 É de bom tom, assim, continuar com uma citação da autora acerca da dialética: 

 

A metodologia formal que Marx adotou de Hegel é o conhecido processo tríplice em 

que a tese leva, por meio da antítese, à síntese, que se converte por sua vez na primeira 

etapa da tríade seguinte, isto e, ela torna-se ela própria uma nova tese da qual então, 

automaticamente por assim dizer, surgem a antítese e a síntese num processo infindável. 

O importante aqui é que esse pensamento pode partir, digamos, de um único ponto, que 

um processo que no essencial não pode mais ser detido começa com a primeira 

preposição, a primeira tese. (ARENDT, 2009, p. 123) 

 

 Há de se perceber que o movimento apontado por Arendt entre as “teses”, 

“antíteses” e “sínteses” estabelece-se quando não há de se distinguir propriamente um 

ponto de partida, um meio e um término no processo: prevalece o movimento e o início 
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do raciocinar, de certa maneira, parece ser arbitrário. Trata-se de uma crítica muito 

similar àquela realizada acerca do “trabalho” anteriormente, pois. 

 Haveria uma “metodologia formal” que seria o próprio “processo tríplice” em 

que há “tese”, “antítese” e “síntese”; em tal “metodologia” aquilo que é “síntese” 

entraria novamente no processo em que se colocaria como “tese” de maneira a se formar 

um processo infindável cujo funcionamento se dá “automaticamente” de acordo com 

um telos, colocado na história anteriormente como portador da verdadeira 

“necessidade”. E, aí, aparece algo importante: quando Arendt tratou do “trabalho”, 

realizou raciocínio muito similar: haveria a teleologia a qual se imporia unilateralmente 

a partir do momento em que existisse um processo de trabalho em que os meios e os 

fins se relacionam de maneira que o fim visado anteriormente seria colocado novamente 

no processo produtivo sendo visto como um meio. Assim, perpetuar-se-ia um processo 

regido pelo automatismo e pala consideração do indivíduo como uma mera engrenagem 

em meio ao movimento produtivo. A dialética de Marx, assim, conseguiria partir de um 

ponto específico, porém tal ponto seria inelutavelmente inserido no movimento formado 

por aquele processo progressivo e necessário. Tal qual no “trabalho”, pois, o 

automatismo e a necessidade prevaleceriam na noção de história como “feita pelo 

homem”. Marx estaria contaminado por essa noção e sua “metodologia” o levaria a se 

perder, e mesmo a elogiar, o devir da necessidade e do automatismo. Novamente, pois, 

a autora se coloca diretamente contra Marx, e atribuindo-lhe posicionamentos os quais, 

nem mesmo com muito esforço, pode-se conseguir encontrar neste pensador. Se a 

autora já dá fluidez às suas noções mais basilares e essenciais, o que ela faz com as 

categorias de Marx e de Hegel, em meio a suas intervenções, e sem nunca, ou somente 

raramente citando os autores, é claramente manipulatório.
297

 Nesta esteira, Arendt 

menciona acerca do “materialismo dialético”: 

 

                                                             
297

 Deve-se dizer, entretanto, que é possível que grande parte das interpretações da autora, principalmente 

acerca de Hegel possam advir do ambiente que freqüentou quando esteve na França. Lá ela esteve no 

famoso curso de Alexander Kojeve sobre Hegel, em que inúmeras interpretações sobre Hegel, para 

alguém que acompanha Lukács, por exemplo, são simplesmente esdrúxulas. Contra a pensadora, porém, 

há de se dizer que os círculos que ela freqüenta na mesma época na mesma França também poderiam ter 

lhe trazido uma visão muito distinta de Hegel, aquela de Walter Benjamin, por exemplo. Deste modo, 

percebe-se que a autora por vezes, vai em direção à mais pura manipulação de conceitos de autores os 

quais somente de maneira muito rara são citadas nos textos de Hannah Arendt. Os cursos de Kojève, 

freqüentados por Arendt, estão publicados. A edição que se usa no presente texto é KOJÈVE, 1980. 
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Fatores experimentalmente verificáveis, isto é, condições materiais de produção, se 

desenvolvem dialeticamente a partir de si mesmos. Marx formaliza a dialética hegeliana 

do absoluto na história como um desenvolvimento, um processo auto-impulsionado, e a 

este propósito é importante lembrar que tanto Marx quanto Engels eram adeptos da 

teoria da evolução de Darwin. (ARENDT, 2009, p.124) 

 

 Marx, assim, teria como pontos de partida “fatores experimentalmente 

verificáveis” os quais apareceriam para o autor como “condições materiais de 

produção”. Esses fatores, porém, se “desenvolveriam dialeticamente a partir de si 

mesmos”, o que, já é possível afirmar agora, ocorreria, segundo Arendt, à medida que 

há um movimento em que se vai da “tese” à “síntese” de tal feita que a “síntese” se 

inseriria novamente em um processo, que seria contínuo; e não só: seria “auto-

impulsionado”. A “ação” humana desapareceria, isso fica claro. Haveria não só um telos 

que regeria todo esse processo – tratar-se-ia de um movimento lógico de uma evolução 

progressiva dada de maneira determinada e necessária. A própria “lógica”, segundo a 

autora, presente em Marx, aquele pensador que seria essencial àquela “história feita pelo 

homem”, daria espaço à “ideologia” que Arendt critica. Ela chega a mencionar nesse 

ponto sua opinião segundo a qual tanto Marx como Engels seriam “adeptos da teoria da 

evolução de Darwin”, dando, assim, claros indícios que acredita que a concepção de 

história de Marx seja linear como a teoria da evolução de Darwin. Na noção de história 

de Marx, neste sentido, não haveria espaço algum para a novidade: os indivíduos, 

portadores do “novo começo”, estariam, nesse “método”, não só inseridos em um 

processo que os devora, mas em um processo tão linear e eivado pela necessidade cega 

como aquele que estaria presente na natureza (presente, sobretudo, na atividade do 

“labor”) e em Charles Darwin. Por conseguinte, partir-se-ia de “fatores 

experimentalmente verificáveis”, mas esses se dissolveriam num processo pré-

determinado por uma necessidade cega, em que as “leis da história” como 

predeterminadas e imutáveis, tais quais as leis da natureza, seriam respeitadas. Nisso, 

Marx abandonaria o próprio real, o que, não é preciso que se insista aqui, é uma posição 

oposta àquela adotada no presente texto, que, por sua vez, parte de inúmeras passagens 

de ninguém menos que Marx. Segundo Hannah Arendt, entretanto: 

 

O próprio Marx explicou a essência de sua relação e seu distanciamento de Hegel numa 

frase contida na chamada décima primeira tese sobre Feuerbach: “os filósofos se 

limitaram a interpretar o mundo de diversas formas; a questão é transformá-lo.” No 

contexto de sua obra integral e seu propósito dominante, essa observação do jovem 

Marx, de 1845, pode ser reformulada da seguinte maneira: Hegel interpretou o passado 
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como história e desse modo descobriu a dialética como a lei fundamental da mudança 

histórica. Essa descoberta nos permite moldar o futuro como história. Para Marx, a 

política revolucionária é a ação que faz a história coincidir com a lei fundamental da 

mudança histórica. (ARENDT, 2009, ps. 124 e 125)  

 

Nesse ponto, vem novamente à tona aquela diferença de “importância 

catastrófica” entre Hegel e Marx, a qual, a autora nos diz agora, é vista de acordo com a 

“obra integral” de Marx, diga-se de passagem, nunca ou quase nunca sequer citada pela 

autora em suas críticas ao autor de O Capital. Continuemos, pois. 

 Marx teria sua noção de história amparada no ímpeto de atuação diante da 

realidade que se apresenta imediata e instrumentalmente no presente enquanto Hegel 

teria visto o presente como consumação do processo histórico. Marx teria visto o 

presente como mero “trampolim”. Hegel, por sua vez, teria descoberto a dialética como 

“lei fundamental da mudança histórica”. Marx, após privar de “todo o conteúdo 

substancial concreto” do “método” do filósofo da Fenomenologia do Espírito, veria a 

história como um processo regido por “leis” por meio das quais o homem poderia se 

orientar praticamente. Percebendo-se conscientemente da necessidade, o homem, na 

visão de Arendt sobre Marx, deveria orientar-se de acordo com a própria necessidade 

histórica, adotando uma posição subserviente quanto à última. A atuação prática, assim, 

deveria se dar, não de acordo com cada situação única e singular, mas com o telos 

pressuposto como necessidade – contido em potencialidade - desde o começo do 

processo; o homem, assim, seria levado a abdicar ao “futuro como tempo verbal 

autêntico” e de sua própria capacidade de “ação”, na medida em que deveria se 

dissolver em meio a “necessárias” e “impessoais” leis da história – claramente, opostas, 

segundo a autora, à liberdade e à política.  

Esse “moldar o futuro enquanto história” que Arendt atribui a Marx deve ser 

visto nesse contexto em que não só há uma referência ao fato de o homem “fazer a sua 

própria história”; haveria aí uma preponderância do “processo”, do “progresso”, da 

“humanidade” e do “materialismo dialético” em oposição àquilo que é valorizado por 

Arendt na “ação”: o “novo começo”, o “milagre”, o indivíduo singular e a contingência. 

Deve-se ressaltar: a posição que Arendt atribui a Marx acerca da história é 

diametralmente oposta àquela que advoga acerca da emergência da novidade – e para 

isso a autora muito se esforça, sem, entretanto, citar o autor criticado, ou muito 
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raramente o citando.
298

 De tal feita, aí já é possível se apreender que a defesa da política 

presente na autora estrutura-se de acordo com aquilo que ela atribui à “ação” – e trata-se 

justamente das qualidades opostas àquelas encontradas no “labor” e no “trabalho”, as 

quais viriam a estar fortemente presentes na história vista como “feita pelo homem”.  

Há aí uma forte oposição entre a história “feita pelo homem” e a política.  

No que se deve destacar: Marx e Hegel também são apropriados de maneira sui 

generis, para se dizer o mínimo – as passagens em que ambos são citados são mínimas. 

No entanto, o posicionamento da autora contra a história se apóia justamente em suas 

críticas a Marx e Hegel. Se a autora muitas vezes dialogou com Heidegger e com 

Benjamin sem os citar, ou pouco os citando, isso se deu na medida em que, inclusive, 

nutriu estima pessoal pelos autores durante sua vida; aqui, no entanto, se dá uma 

situação peculiar: a base das críticas da autora à modernidade, em grande parte, é 

mediada pela crítica a autores importantes como Hegel e Marx. No entanto, as críticas 

de Hannah Arendt a esses autores, ao ser exercida sem uma análise cuidadosa de seus 

textos – deve-se dizer, por vezes, sem qualquer análise de seus textos – desfigura 

aqueles que combate. É preciso ressaltar: esse é o modo pelo qual a autora busca, depois 

de criticar a tradição do “Ocidente”, construir uma teoria política mais “originária” sem 

“confusão conceitual”. Vê-se, novamente, pois, que na autora andam lado a lado a busca 

pelo “originário”, pelo “autêntico” e os mais crassos elementos manipulatórios (esses 

elementos serão vistos em seu maior refinamento quando se tratar do modo pelo qual a 

autora se apropria da história para narrar as revoluções). 

Anteriormente mencionou-se que uma das questões que Arendt tratou com mais 

afinco foi a da “confusão” moderna entre o “labor”, o “trabalho” e a “ação”. Aqui a 

questão aparece novamente; mas com um agravante: em Marx, além de todos esses 

pontos mencionados acima acerca da noção de história como “feita pelo homem”, 

haveria uma dissolução da liberdade na necessidade, uma dissolução da política na 

história.  
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 Veja-se o que diz Adler sobre esse ponto: “crítica severa da ideologia, ela se mostra como uma 

discípula de Leo Strauss e Eric Voegelin, que ela não cita, mas de quem está impregnada. Ela é assim: 

saqueadora, bisbilhoteira; fuça, pega emprestado o que lhe serve sem necessariamente o dizer, 

reivindicando, porém, as teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin.” (ADLER, 2007, p. 311)  

A biógrafa de Arendt ,depois,ainda acrescenta que “Misturando Benjamin, Joyce, Marx e Heidegger (que 

ela não cita), ela brinca com o vocabulário marxista, utiliza termos de grandes teóricos econômicos, faz 

pequenas incursões históricas.” (ADLER, 2007, p. 318) 
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A problemática aparece em Arendt quando se tem em conta o “absurdo” de os 

homens modernos se prestarem a “escapar dessa liberdade [política] na “necessidade” 

da história”, mas também ganha relevo quando se verifica de que maneira Hannah 

Arendt vê o agir humano em meio à noção de história que combate. 

 Para a autora de A Condição Humana a concepção segundo a qual o homem 

“faz sua própria história” levaria a uma situação em que toda a liberdade da política é 

“esquecida” na medida em que a atuação livre seria aquela de acordo com a “lei 

fundamental da mudança histórica”. A liberdade, nessa noção de história, seria 

equiparada à necessidade, tão condenada pela autora. Quando Arendt critica a história, 

pois, ela a equipara à preponderância absoluta da necessidade, sendo, assim, uma noção, 

em essência, nos termos de Hannah Arendt, contrária à política e à “ação”. E mais. 

Como já se mencionou, a “única garantia conceitual possível” para a noção de progresso 

estaria em Marx e em Hegel e, segundo Hannah Arendt, “para Marx, a política 

revolucionária é a ação que faz a história coincidir com a lei fundamental da mudança 

histórica.” O que significa que a noção de “continuidade” e de “progresso” estariam 

ligadas a nada menos que a uma situação em que a liberdade é vista como um entregar-

se a uma “força personificada” – em Marx, por exemplo, haveria “uma verdadeira 

rendição da liberdade à necessidade” (ARENDT, 2001, p. 38). A autora de A Condição 

Humana, portanto, aparece como uma crítica feroz da noção de progresso, da 

continuidade, da noção, que considera também moderna, de história, a história “feita 

pelo homem”, a qual teria ganhado força principalmente depois da Revolução Francesa 

e da revolução industrial.  

Nisso, há de se ressaltar, Arendt está ao lado da concepção irracionalista tratada 

por Lukács em A Destruição da Razão. Sua posição concreta, no entanto, não pode ser 

traçada neste grau de concretude de nossa análise, de maneira que somente na conclusão 

a peculiaridade da teoria da autora emergirá em suas determinações essenciais.  

Por enquanto, deve-se continuar a análise aqui empreendida, pois. Tendo-se em 

conta a posição da autora acerca do “trabalho” e da noção do homem que “faz sua 

própria história”, em seu desenvolvimento, essa questão traçada acima chegaria a um 

cume em que a “distinção real entre violência e necessidade se tornou supérflua.” 

(ARENDT, 2001, p. 78) Essa indistinção mencionada aparece na autora com referências 

aos aspectos já elencados, mas ganha substância quando a autora trata do conceito de 
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necessidade e de sua relação com o “materialismo dialético”. No que se menciona nesta 

seara: 

 

A aversão da razão à contingência é muito forte; foi Hegel, o pai de grandiosos 

esquemas históricos, quem sustentou que “a contemplação filosófica não tem outro 

intento que não o de eliminar o acidental”. (ARENDT, 1999, p. 21) 

 

A problemática aparece na medida em que, havendo um movimento racional 

inerente à história, eliminar-se-ia o acidental e o contingente em prol da necessidade. A 

crítica de Hannah Arendt à história é também uma crítica à razão, a qual seria oposta à 

própria noção de contingencia. Ou seja, quando se coloca a autora como alguém 

contrária à razão, tem-se apoio em seus próprios textos. 

Nesse ponto, menciona-se a “aversão da razão à contingência”. Desta maneira, o 

ponto de partida que estaria presente, sempre segundo a autora, tanto em Marx como em 

Hegel, acerca do caráter racional da história traria em si a negação da acidentalidade e 

da contingência, de maneira que a verdadeira necessidade se afirmaria mais cedo ou 

mais tarde, de modo, inclusive, contrário às “evidências” e de modo formal; quando isso 

não acontecesse, tratar-se-ia de meros “retrocessos” os quais seriam somente 

temporários. Assim, o telos da história se confirmaria inelutavelmente num movimento 

progressivo que emergiria do confronto de “forças antagônicas” em que a necessidade 

histórica se afirmaria negando aquilo essencial à liberdade e à “ação” humanas. 

Novamente, pois, para Hannah Arendt, na história, negar-se-ia a “novidade”, o “novo 

começo”, a própria “condição de natalidade” da qual o homem estaria imbuído. Diante 

de tais aspectos, correria algo deplorável para a autora. Uma atuação “livre” teria lugar 

justamente abraçando-se esse telos que emerge da “dialética” como “lei fundamental do 

desenvolvimento histórico”; na história, a liberdade seria vista na medida em que se 

rende ao automatismo e à necessidade. A liberdade na história seria o oposto da 

liberdade política, a verdadeira liberdade, para a autora.  

No que se deve passar a um ponto essencial nas críticas de Hannah Arendt: ela 

havia afirmado que Hegel havia visto a história voltada para o passado enquanto Marx a 

veria tendo em conta o futuro; nesse sentido, a concepção de história enquanto processo 

“feito pelo homem”, que teria sido incorporada e modificada por Marx e foi criticada 

pela autora, funcionaria como que um guia para a “ação” (a qual, tendo um telos prévio 
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que tentaria se afirmar, não seria mais propriamente “ação” – essa última já teria sido 

relegada ao “esquecimento”) daqueles que a adotam.  

Isso tem grandes implicações para Hannah Arendt, pois ao se “adotar” tal noção 

de história, adota-se o “modelo” do homo faber e do animal laborans, com todas as 

vicissitudes apontadas anteriormente.  

O “agir”, assim, seria ligado tanto à necessidade cega da natureza inerente, 

segundo Arendt, ao “labor” como, por meio da correlação entre meios e fins, típica do 

“trabalho”, ao automatismo e à necessidade. Antes também se disse que a autora de A 

Condição Humana atribuiu a Marx o culto a uma “força personificada”, incorporada no 

“materialismo dialético”. Para a autora, nesse último haveria uma “astúcia da razão 

[que] é, como sabemos, o interesse, no sentido do interesse de classe” (ARENDT, 2009, 

p. 128) E aí haveria uma concepção segundo a qual “a única satisfação legítima de um 

interesse reside no labor.” (ARENDT, 2009, p. 128) Aqui não se tratará do caráter 

equivocado de tais posições. No entanto, vê-se que, para a autora, o telos da história e as 

necessidades mais imediatas (e animais), portanto, se encontrariam na noção de história 

como “feita pelo homem”, de modo que aquilo que a pensadora mais rechaça estaria aí, 

não havendo espaço para a contingência e para o “novo começo”, sempre, contrários às 

noções de “humanidade”, de processo e de progresso. 

Assim, inserir-se-ia a história (feita pelo homem) nas teias da necessidade cega 

da natureza. Com essa concepção, o homem teria chegado a uma situação em que aquilo 

que o caracteriza como tal, a “ação”, estaria eclipsada e a política estaria “esquecida”.
299

 

E a questão aparece também quando a autora trata da “negação” pretensamente inerente 

à dialética: 

 

A grande confiança de Hegel e de Marx no “poder da negação” dialética – em virtude 

da qual os opostos não se destroem, mas desenvolvem-se suavemente, transformando-se 

um no outro, pois as contradições promovem o desenvolvimento e não o paralisam – 

assenta-se no preconceito filosófico muito mais antigo: que o mal não é mais que um 

modus privativo do bem, que o bem pode advir do mal; que, em síntese, o mal é apenas 

a manifestação temporária de um bem ainda oculto. (ARENDT, 2009 c, p. 74) 

 

                                                             
299

 Deve-se insistir nesse ponto da exposição: um aspecto central para a autora seria a história ser vista de 

tal maneira que o presente fosse mero “trampolim”. O que, como será visto depois, a autora verá ocorrer 

na revolução russa, tendo conseqüências “catastróficas”. 
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Vale ressaltar essa posição da autora segundo a qual a base da concepção de 

história de Hegel e de Marx está no “poder de negação”, o qual seria assentado na 

acepção segundo a qual “o mal é apenas a manifestação temporária de um bem ainda 

oculto”. Aí, haveria, inclusive, uma aceitação do “mal”, o qual viria a desempenhar um 

papel essencial na história, como se verá de modo mais concreto quando se averiguar a 

teoria de Arendt acerca da revolução. Esse desenvolvimento dos opostos constituiria 

aquele movimento em que se relacionam “a antítese e a síntese num processo 

infindável”; isso não só faria com que a relação entre meios e fins aparecesse em meio a 

um processo que se impõem fazendo, sempre, dos fins, meios. Também ocorreria na 

medida em que, na dialética, aceitar-se-ia o “mal” como apenas um “modus privativo do 

bem”, o que implicaria em, por vezes, abraçar o “mal” com toda a força, pois isso seria 

“necessário” à emergência do “bem”; essa questão já pode ser relacionado aqui à crítica 

da autora à noção de “necessidade histórica”.  

Já se deve mencionar tal aspecto agora, pois. Na concepção de história que 

Arendt critica, andariam lado a lado as noções de contradição e de “mal”, de modo que 

a base de tal concepção, a saber, a dialética, estaria também nisso, na aceitação do 

“mal” – no que, novamente, não é difícil ver certa tonalidade teológica no raciocínio da 

autora. Ou seja, quando se diz que Hannah Arendt demoniza a dialética, pode haver 

certa literalidade nisso. No que, para que se finalize esse ponto acerca da crítica 

arendtiana da noção de história enquanto “feita pelo homem”, vale a pena mostrar uma 

das passagens da autora em que fala do “totalitarismo”. 

 

O terror não existe nem contra nem a favor dos homens; existe para fornecer ao 

movimento da Natureza ou da História um instrumento de aceleração sem igual. 

(ARENDT, 2008 c, p. 362) 

 

O “terror” aí também aparece como um “instrumento de aceleração sem igual” 

da “História”, ponto esse que será essencial quando se tratar da concepção de Arendt 

acerca da revolução, essencialmente, da Revolução Francesa, a qual, segundo a 

pensadora, dá as bases para se pensar a Revolução Russa. O mencionado acima aparece 

de grande importância aqui: aspetos trazidos pela autora acerca da noção de história 

como “feita pelo homem” têm grande relação com traços vistos pela autora quando 

tratava do “totalitarismo”; e isso conflui naquilo que se insistiu antes: na importância do 
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projeto acerca dos “elementos totalitários do marxismo” para que se tenha em conta a 

teoria da autora acerca da história. Ou seja, pelo que vem se vendo aqui, o referido 

projeto marca as posições de tal maneira que a gênese da obra de Hannah Arendt é 

indissociável dele. Com isso, há de se perceber que a teoria da autora é elaborada no 

contexto de Guerra Fria e em resposta a suas indagações acerca de “elementos 

totalitários do marxismo” – a posição concreta da autora diante da situação, entretanto, 

somente poderá ser vista no final da exposição, quando as abstrações razoáveis de seu 

pensamento já houverem sido explicitadas da maneira devida. 

Aqui, há de se perceber que a noção de história presente na passagem acima é 

justamente aquela cujas críticas foram levantadas acima. 

 E aí haveria algo essencial: considerando a história como dotada de um telos e 

vendo a verdadeira liberdade como aquela que se subsume à “necessidade histórica” ter-

se-ia, segundo a noção criticada por Arendt, uma tentativa de atuação política autêntica 

justamente quando as “leis da história” prevalecem. Isso já foi, de certo modo, aludido 

anteriormente. Porém, há algo novo aqui. O “terror” “totalitário” (no caso soviético 

amparado pela “História” e no caso nazista pela “Natureza” da raça, segundo Hannah 

Arendt) seria meramente um instrumento para que se acelerasse aquilo que já estaria 

determinado previamente. Veja-se: o processo histórico, o telos e a necessidade que a 

autora mencionou ao tratar do conceito de história aparecem aqui não só na medida em 

que as “leis dialéticas” do “materialismo dialético” são guias no agir em que a 

“liberdade” se esfacela na “necessidade”: a “necessidade” da história, ao não poder ser 

negada, poderia ser acelerada; e o instrumento para tal empreitada seria justamente o 

“terror”. Relacionado à história “feita pelo homem” estaria, portanto, algo que a autora 

rechaça profundamente. A noção de história criticada, por conseguinte, estaria nas 

raízes do “terror”. 

Aquela noção que teria seu suporte em Hegel, mas principalmente em Marx, 

seria indissociável do “terror”. Essa é uma posição que está presente na autora, como 

resta claro pelo exposto. No que há outro aspecto importante no pensamento arendtiano 

no diz respeito à história: a questão da “ideologia”. 

 Em continuidade com a crítica arendtiana do “trabalho”, do “labor” e da história 

“feita pelo homem”, encontra-se sua crítica à “ideologia”. A seguinte citação acerca da 

“ideologia” é importante agora na medida em que já há elementos para se averiguar a 
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relevância da questão no pensamento da autora de A Condição Humana. Veja-se o que a 

autora diz sobre os elementos componentes da “ideologia” 

 

Em primeiro lugar, na pretensão de explicação total, as ideologias têm a tendência a 

analisar não o que é, mas o que vem a ser, o que nasce e passa. Em todos os casos, elas 

estão preocupadas unicamente com o elemento de movimento, isto é, a história no 

sentido corrente da palavra. As ideologias sempre se orientam na direção da história, 

mesmo quando, como no caso do racismo, parecem partir da premissa da natureza; 

nesse caso a natureza serve apenas para explicar as questões históricas e reduzi-las aos 

fenômenos da natureza. A pretensão de explicação total promete esclarecer todos os 

acontecimentos históricos – a explanação total do passado, o conhecimento total do 

presente e a previsão segura do futuro. Em segundo lugar, o pensamento ideológico, 

nessa capacidade, liberta-se de toda a experiência da qual não possa apreender nada de 

novo, mesmo que se trate de algo que acaba de acontecer. Assim, o pensamento 

ideológico emancipa-se da realidade que percebemos com os nossos cinco sentidos e 

insiste numa realidade “mais verdadeira” que se esconde por trás de todas as coisas 

perceptíveis, que as domina a partir desse esconderijo e exige um sexto sentido para que 

possamos percebê-la. [...] Em terceiro lugar, como as ideologias não têm o poder de 

transformar a realidade, conseguem libertar o pensamento da experiência por meio de 

certos meios de demonstração. O pensamento ideológico arruma os fatos sob a forma de 

um processo absolutamente lógico, que se inicia a partir de uma premissa aceita 

axiomaticamente, tudo mais sendo deduzida dela; isto é, age com uma coerência que 

não existe em parte alguma no terreno da realidade. A dedução pode ser lógica ou 

dialética: num caso ou no outro, carreta um processo de argumentação que, por pensar 

em termos de processos, supostamente pode compreender o movimento dos processos 

sobre-humanos, naturais ou históricos. (ARENDT, 2009 b, ps. 522-523) 

  

Depois do exposto acerca da crítica arendtiana à noção de história, pode-se notar 

que ela atribui a essa noção aspectos ligados àquilo que chamou de “ideologia”. E isso é 

importante aqui na medida em que a passagem acima é de Origens do Totalitarismo, o 

que mostra a relevância da temática acerca dos “elementos totalitários do marxismo” na 

continuidade deste texto.
300

 

A ênfase no “movimento” e nos “processos” seria inerente às “ideologias”, 

sendo aquela diluição do individual e do singular a que se referiu anteriormente não só 

contrária à “condição de natalidade”, mas, em si, “ideológica”.  

Na passagem acima, a pensadora chega mesmo a mencionar o “movimento” 

como “a história no sentido comum da palavra”: novamente, oposto à singularidade e à 

                                                             
300

 A questão também foi apontada por Margaret Canovan no que toca a relação entre A Condição 

Humana, obra em que Hannah Arendt traça os delineamentos fundamentais das noções de “ação”, 

“trabalho” e “labor”. Veja-se o que diz a mencionada autora: “para entender A Condição Humana, 

precisa-se olhar para de seus pensamentos que ligam essa obra a Origens do Totalitarismo, notadamente 

as reflexões de Arendt acerca dos „elementos totalitários do marxismo‟.” (CANOVAN, 1992, p. 13) – 

“”in order to understand The Human Condition we need to take a look at the body of thought that links it 

to The Origins of Totalitarianism, namely Arendt´s reflections on the totalitarian elements in Marxism.” 
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pluralidade da esfera política haveria na história um telos totalizador em que, inclusive, 

as “ideologias” se direcionariam. O fechamento da “ideologia”, assim, encontraria seu 

lugar em um fechamento igualmente inerente, sempre segundo a autora, à noção de 

história, a qual é vista como “uma seqüência de acontecimentos logicamente 

apreensíveis e como um processo que segue seu curso inevitável”, para que se use a 

expressão de Arendt ao tratar da história em Hegel. Em oposição à “abertura” da “ação” 

e da política, aparecem a história e a “ideologia”. Nesse ponto, a autora aponta que “a 

ideologia sempre se orienta no sentido da história”, de tal feita que “ideologia” e 

história estariam conectadas de maneira indissociável. Aquilo que a autora mais rechaça 

encontra-se com a história em seu pensamento, pois. E há conseqüências 

importantíssimas para Arendt: a “ideologia” “emancipar-se-ia da realidade” apreensível 

com “os cinco sentidos” e ofereceria “uma realidade mais verdadeira”; e, há de se notar 

que esse aspecto apareceria também na crítica arendtiana à história, principalmente em 

sua crítica a Marx: o “processo de formalização” pelo qual a dialética haveria passado 

nas mãos de Marx teria feito da história um “processo-pensamento característico das 

ideologias do século XIX”. Aquele aspecto da “metodologia formal que Marx adotou de 

Hegel”, de acordo com Arendt, segundo o qual se passa infinitamente por teses, 

antíteses e sínteses, se imporia na medida em que haveria um telos na história o qual 

traria uma “realidade mais verdadeira”. E isso somente seria possível quando a dialética 

está liberta “dos conteúdos que lhe mantinham delimitada e atada à realidade 

substancial”. Assim, perdendo o contato com a realidade, a história, pela dialética, 

segundo Hannah Arendt, passaria a ser um “processo auto-impulsionado”, ao qual as 

“ideologias” iriam se ater de maneira cega.  

E isso se daria também quando esse auto-movimento presente na história, tendo 

um desenvolvimento coerente e lógico, não só negligencia a própria realidade, afirmar-

se-ia à medida “que esse pensamento pode partir, digamos, de um único ponto, que um 

processo que no essencial não pode mais ser detido começa com a primeira preposição, 

a primeira tese”, o que está perfeitamente de acordo com o terceiro elemento da 

“ideologia” apresentado por Arendt. Tratar-se-ia de uma dedução que, “por pensar em 

termos de processo” – outro dos elementos que a pensadora critica na noção de história 

– vê-se como onipotente. 

Percebe-se, portanto que a autora é dura em suas críticas à noção de história 

como “feita pelo homem”.  
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Não só ela critica as noções de progresso, de história universal, de humanidade; 

ela o faz na medida em que associa tais noções – permeadas também pela dialética - 

àquilo que haveria de mais nefasto na modernidade, o “terror”, a “ideologia”.  

É claro que a autora faz essas relações com mediações, principalmente aquela da 

teoria marxista (mas também da hegeliana). É igualmente certo também que a autora 

nunca chegou a afirmar que a concepção de Marx e de Hegel fossem “totalitárias” em 

si. Porém, no espírito de seu projeto acerca dos “elementos totalitários do marxismo”, 

um dos grandes pontos tratados é aquele que diz respeito à noção de história como 

“feita pelo homem” – ela estaria associada à noção de progresso, de humanidade e de 

história universal. Ou seja, há uma contraposição expressa na autora ao marxismo e à 

noção de história que dele emergiria de maneira típica
301

 – a última, como se 

demonstrou, seria até mesmo indissociável de uma “ideologia”, o que nunca é desejável 

para a autora aqui tratada. Desta maneira, as distinções de Arendt entre o “labor”, o 

“trabalho” e a “ação” aparecem aqui em um grau de concretude mais elevado na medida 

em que as duas primeiras noções de da autora de A Condição Humana são justamente 

aquelas que estão por trás da noção de história criticada até aqui por Arendt. Como 

demonstrado, relacionam-se elas também à própria noção de processo continuo, que 

apareceria na noção de progresso, criticada pela autora; haveria aí, como requisitos, as 

noções de “humanidade” e de “história universal”. Assim, o desenvolvimento dessas 

noções, na modernidade, teria se dado de tal maneira que a noção de história que daí 

emerge daria margem, inclusive, ao “terror” e à “ideologia” totalitários.  

No caminho percorrido pela autora para desvendar os “elementos totalitários do 

marxismo” tais questões aparecem com relevo. Deste modo, é possível se ver que a 

crítica da autora à produção consciente da história, feita contra a história “feita pelo 

homem”, tem ao menos endereço certo, o marxismo e a dialética, os quais, certamente, 

são compreendidos pela autora de uma maneira, ao menos, peculiar.
302

  

                                                             
301

 Novamente, há de se mencionar que embora a autora não se utilize dos “tipos ideais” de Weber, há 

certo parentesco, já mencionado, entre a maneira como a autora utiliza suas noções e aquela do sociólogo 

alemão. O ponto importante aqui é: para Arendt, a noção de história como “feita pelo homem” deveria ser 

criticada e a manifestação típica e mais completa dessa noção estaria no marxismo. 
302

 Mais uma vez, deve-se mencionar que aqui não é o espaço para tratar dos erros ou dos acertos de 

Arendt acerca de Marx e de sua teoria. Muito embora o presente escrito parta da convicção de que as 

interpretações da autora são equivocadas, o importante aqui é apontar o desenvolvimento do próprio 

pensamento de Arendt o qual se delineia de acordo com a oposição traçada acima. Para apontamentos 

iniciais sobre o caráter errôneo ou não da oposição traçada por Hannah Arendt, Cf. GASPAR, 2006. 



218 
 

Como já dito, diante dessa noção de história ligada ao “labor” e ao “trabalho”, a 

autora busca a alternativa na “ação”, a qual apareceria na política, o que será tratado 

mais à frente com referência à narração e à memória.
303

 

 Um ponto importante, porém, não foi enfatizado com o devido cuidado acima. 

Trata-se justamente da especificidade dessa noção de história no pensamento da autora.  

Viu-se o liame existente entre essa noção e os conceitos fundamentais do 

pensamento de Arendt; viu-se também o caráter essencialmente negativo atribuído à 

noção. Porém, se a história “feita pelo homem” apareceria em Marx e em Hegel, qual 

seria o referencial de ambos ao desenvolverem essa concepção? A que se ligam esses 

pensadores quando tem em conta a questão?  Veja-se: a autora outrora usara uma 

concepção que diz retirar de Kierkgaard para criticar Hegel; noutra passagem ela afirma 

que “Kierkgaard foi o primeiro pensador a viver num mundo muito semelhante ao 

nosso, isto é, um mundo totalmente secularizado oriundo do iluminismo.” (ARENDT, 

2008 c, p. 75) Nesse sentido, não só a pensadora vê o filósofo dinamarquês como um 

contemporâneo: ela o utiliza contra Hegel (e contra Marx), o que faz com que seu 

arsenal contrário ao marxismo seja justamente aquele do irracionalismo de outrora. Ela 

também, pretende-se demonstrar a seguir, vê o mundo em que vive como “um mundo 

totalmente secularizado oriundo do iluminismo”. No que há de se ver quais as relações 

do conceito de história negado pela a autora com aquele movimento que trás esse 

“mundo secularizado”, “oriundo do iluminismo”. 

 

 

 

 

                                                             
303

 Essa ligação é essencial em Hannah Arendt. Se sua crítica à modernidade passa invariavelmente pelo 

“esquecimento da política”, deve-se notar que a memória e a narração a qual, em Arendt, reaviva a 

primeira tem um papel justamente oposto ao “esquecimento”. Novamente, isso ocorre na pensadora de 

maneira a se tratar de aspectos que não podem ser dissociados de um contexto em que o tema da religião 

e da teologia se fazem presentes, como resta claro pelo apontamento da autora presente em seu 

doutoramento sobre Agostinho: “a grande força (vis) da memória reside no facto de poder remeter 

efectivamente o passado para o presente, de modo que, desta forma, ele nunca é perdido.” (ARENDT, 

2002, p. 73) 
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2.3. História, Transformação das Coisas, Revolução Industrial e Revolução 

Francesa 

 

 A crítica de Arendt à noção de história como “feita pelo homem” se dá, sempre, 

à medida que aquilo que a autora crê ser o mais importante, a “ação”, seria 

negligenciado. Assim, a história apareceria como uma “ideologia” e um processo 

progressivo que teria por sujeito a “humanidade”, de aspecto “monstruoso”, e traria a 

necessidade captada por alguma “força personificada”, como o “materialismo 

dialético”. Assim, a transformação das relações humanas, segundo esse esquema que a 

autora traça, viria ocorrendo de maneira a subjugar a liberdade, a política e a 

singularidade. E isso marcaria uma época em que há “confusão conceitual” e a política é 

relegada ao “esquecimento”. 

Para Hannah Arendt, porém, os delineamentos da  questão aparecem também da 

seguinte maneira: 

 

A transformação é constante, inerente à condição humana, mas a rapidez da 

transformação não o é. Varia muito, de país para país, de século a século. Comparado 

com o vaivém das gerações, o fluxo das coisas do mundo ocorre tão devagar que o 

mundo oferece um habitat quase estável para os que chegam, ficam e parte. Ou pelo 

menos foi assim por milhares de anos – inclusive nos primeiros séculos da Idade 

Contemporânea, até que apareceu a idéia de mudança pela mudança em nome do 

progresso. Talvez seja esse nosso século o primeiro no qual a velocidade da 

transformação das coisas do mundo suplantou a troca de seus habitantes. (ARENDT, 

1999, p. 71) 

 

 É preciso perceber que a autora não nega a noção de transformação como um 

todo. Antes, ela a vê como natural. Esse é um ponto essencial. Para ela, a 

transformação, seria “constante, inerente à condição humana, mas a rapidez da 

transformação não o é.” Assim, ao mesmo tempo em que ela admite a transformação, vê 

essa última como algo que normalmente “ocorre tão devagar que o mundo oferece um 

habitat quase estável para os que chegam, ficam e partem”; ou seja, aquela 

transformação “inerente à condição humana” seria aquela a qual propiciaria um 

“habitat”, e certa estabilidade. Não se trata, pois, da transformação em que, nas palavras 

do Manifesto Comunista de Marx e Engels “tudo que é sólido desmancha-se no ar, tudo 

que é sagrado é profano, e os homens são por fim compelidos a enfrentar de modo 
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sensato suas condições reais de vida e suas relações com seus semelhantes.” (MARX e 

ENGELS, 1998, p. 14) As conseqüências da transformação mencionada pelos autores 

do Manifesto Comunista, antes, seriam aquelas em que há um mundo “totalmente 

secularizado” – por conseguinte, aquilo que Marx e Engels vêem como progressista no 

desenvolvimento da burguesia emergente é justamente aquilo que Arendt rechaça em 

nome de uma transformação que não se apoiaria na “mudança pela mudança em nome 

do progresso”. No que emerge um ponto importante: Marx e Engels tratam do caráter 

revolucionário da burguesia no início do capitalismo; Arendt, por seu turno, trata da 

“Idade Contemporânea” em que teria aparecido a referida “mudança pela mudança em 

nome do progresso”. Ou seja, a emergência desse “progresso”, antes tratado na medida 

em que se relacionava com a noção de história enquanto “feita pelo homem”, em 

Arendt, situar-se-ia historicamente na época que passa por cima de “milhares de anos”, 

chegando ao ponto em que “a velocidade das coisas do mundo suplantou a troca de seus 

habitantes”.  

Justamente aquilo que é visto com bons olhos por Marx e Engels é rechaçado 

pela autora, isso deve ficar claro. 

 É bom ver que o fato de a transformação das “coisas do mundo” ser mais rápida 

que “a troca de seus habitantes” é essencial ao pensamento da autora. E pode-se mesmo 

dizer que o fato de homem ter sido levado a “enfrentar de modo sensato suas condições 

reais de vida e suas relações com seus semelhantes”, em um “mundo secularizado” em 

que a “ação” é “esquecida”, teria sido, seguindo a pensadora, “catastrófico”. 

Veja-se como a questão toca em algo de grande relevo para a autora: o “novo 

começo” estaria em cada nascimento, porém isso se desenvolveria de maneira 

contraditória na modernidade. O “novo começo” seria inerente a cada nascimento, a 

cada individuo singular que viesse ao “mundo”. Isso, porém, não ocorreria mais à 

medida que esse último o ofereceria um “habitat quase estável”. Emergiria em uma 

situação adversa em que aparecem o “progresso”, a “humanidade” e a “história” em 

detrimento da novidade trazida pelo indivíduo singular que se desenvolve na esfera 

política em pluralidade. Ou seja, o homem seria, para que se use a dicção de Heidegger, 

“lançado no mundo”, mas esse “mundo” moderno seria hostil e marcado pela mudança 

de tal maneira que os novos nascimentos sequer seriam vistos como uma “novidade” – 

não haveria uma natural “abertura” ao novo. A singularidade de cada indivíduo que 
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viesse ao “mundo” somente se apresentaria na medida em que haveria processos em que 

esse indivíduo deveria ser incorporado; e, desse modo, a base para a “ação” e para o 

“novo começo”, a própria “condição de natalidade”, seria vista como algo banal, sendo 

a “ação”, junto com a política, relegada ao “esquecimento”.  

Há de se notar: se Arendt situa na “Idade Contemporânea” tal novidade atinente 

à velocidade da transformação, deve-se ver o que, na concepção da pensadora, essa 

época traria esse aspecto. E nesse ponto, tratando da decadência dos costumes na obra 

de Montesquieu, Arendt afirma: 

 

Ela resultou dessa radical transformação do mundo a que chamamos revolução 

industrial, que foi sem dúvida a maior Revolução levada a cabo no mais breve lapso de 

tempo que a humanidade jamais conheceu; em poucas décadas, transformou todo o 

globo mais profundamente que os três milênios de toda a história conhecida anterior. 

(ARENDT, 2001 b, p. 242) 

 

 Primeiramente, a autora de A Condição Humana relaciona a concepção de 

Kierkgaard, um dos primeiros filósofos irracionalistas, a um “mundo totalmente 

secularizado”. Agora, a autora refere-se à “chamada revolução industrial” como aquela 

em que, “em poucas décadas transformou todo o globo mais profundamente que os três 

milênios de toda a história conhecida anterior”; no que há de se atentar: aquela situação 

em que “o fluxo das coisas do mundo ocorre tão devagar que o mundo oferece um 

habitat quase estável para os que chegam, ficam e partem” teria durado justamente por 

“milhares de anos”. Assim, a transformação que Arendt rechaça parece ter emergido de 

maneira muito similar a essa “radical revolução do mundo que chamamos de revolução 

industrial”. É preciso reconhecer: o raciocínio usado pela autora acerca da “velocidade 

da transformação das coisas do mundo [que] suplantou a troca de seus habitantes” e da 

revolução industrial é o mesmo. Deve-se notar: o processo em que a transformação se 

dá com velocidade sem igual e a emergência da produção industrial estão inseridos em 

um mesmo contexto para a autora. 

 A questão ganha ainda mais relevo quando aquele modo de raciocinar 

relacionando meios e fins, inerente à “fabricação” a qual se dá pelo “trabalho” seria 

nefasto quando aplicado à história teria em si os seguintes contornos:  

 



222 
 

Foi somente com a súbita e desconcertante investida dos gigantescos desenvolvimentos 

técnicos posteriores à Revolução Industrial que a experiência da fabricação atingiu uma 

preponderância avassaladora a ponto de relegar as incertezas da ação ao total 

esquecimento; foi possível começar a falar em “fabricar o futuro” e “construir e 

aperfeiçoar a sociedade” como se se tratasse da fabricação de cadeiras e da construção e 

reformas de casas. (ARENDT, 2009, p. 105) 

 

Para Hannah Arendt aquela noção segundo a qual a história seria “feita pelo 

homem” teria seu cume no momento em que o presente é visto como mero 

“trampolim”, o que teria ocorrido já em Marx, mas teria sido nefasto no caso do 

“totalitarismo stalinista”.  

Assim, é importante assinalar que a autora vê o momento em que se começa a 

ver o futuro como algo a ser “fabricado” justamente na revolução industrial e no 

desenvolvimento técnico sem precedentes que a acompanha.
304

 Por conseguinte, o 

ponto em que o agir é visto de maneira instrumental é precisamente situado pela autora; 

a constante oposição de Arendt à “confusão conceitual” entre o “trabalho” e a “ação”, 

pois, não se daria somente à medida que a autora opõe-se àquilo que seria, para ela, 

corrente na tradição política ocidental como um todo; há nesse ponto uma oposição ao 

próprio desenvolvimento social oriundo do progresso técnico e industrial. O próprio 

desenvolvimento das relações de produção é rechaçado pela autora no que diz respeito a 

esse ponto. Aí, o automatismo e a necessidade pretensamente inerentes à esfera 

produtiva, teriam se imposto “a ponto de relegar as incertezas da ação ao total 

esquecimento” - no que se percebe que a “previsibilidade” se imporia aqui também na 

medida em que a “contingência” e a “liberdade” política presentes na “ação” seriam não 

só suplantadas, mas “relegadas ao esquecimento”.
305

 Assim, o campo estaria aberto para 

aquilo que haveria de pior; deixando-se a “ação” de lado, o critério da atividade humana 

                                                             
304

 A ligação estabelecida entre o desenvolvimento técnico e o “esquecimento” da política e da “ação” 

pode ser relacionada também a certos posicionamentos de Heidegger. A questão, porém, não pode ser 

vista aqui, Cf, VILLA, 1996. 
305

 É bom ressaltar novamente que a noção de “esquecimento” é essencial. Não só por poder ser 

conectada à noção heideggeriana de “esquecimento”, mas por se opor à noção de memória, a qual será 

essencial à teoria da autora quando sua concepção de história é desenvolvida de maneira a se opor ao 

modelo do “trabalho e do “labor”. Pelo que se vê até aqui, é clara a relação entre o “esquecimento” e os 

“elementos totalitários do marxismo”. A questão será vista com mais cuidado depois, quando se tratar da 

noção de revolução em Arendt, no entanto, deve-se aqui mencionar aquilo dito por Canovan sobre o 

assunto – o problema estaria “na concepção de Marx acerca do homem como uma animal que trabalha, e 

tem conexão com sua noção a história como algo produzido pelo homem. É isso que tem seu âmago nos 

„elementos totalitários do marxismo‟.” (CANOVAN, 1992, p. 71) – “in Marx conception of man as a 

“working animal”, and its connection with this view of history as produced by man. It was this that lay at 

the heart of the „totalitarian elements in Marxism‟”. Ligam-se, pois, o projeto de Arendt, a noção de 

“esquecimento” e a noção de história que a autora critica. 
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estaria em um campo de inelutável oposição à liberdade. E a questão apareceria de 

maneira brutal. Não só o homem veria a história como feita por ele mesmo: ele o faria 

de maneira que “foi possível começar a falar em „fabricar o futuro‟ e „construir e 

aperfeiçoar a sociedade‟ como se se tratasse da fabricação de cadeiras e da construção e 

reformas de casas”. Nesse sentido, o pôr teleológico do homem “sobre” a história seria 

tão intrusivo e violento como quando esse atua “sobre” a natureza – seria, assim, a 

violência inerente à transformação na história já nesse ponto. Sob este aspecto, o 

desenvolvimento tecnológico é visto pela autora como nefasto, pois. Vê Arendt nele o 

aprisionamento do homem; ao menos nesse ponto, sua posição é de clara nostalgia 

quanto aos tempos da Grécia em que a poiesis se apresentaria de maneira “originária” e 

a práxis não tivesse sido “esquecida”. No entanto, a questão não é simples e somente 

poderá ser vista de modo devido depois que se analisar a teoria da autora acerca da 

revolução. 

 Aqui emerge uma relação importante tendo-se em conta a visão segundo a qual 

seria possível “fabricar o futuro”: 

 

Se considerarmos a história em termos de progresso cronológico contínuo, cujo 

progresso é ademais inevitável, a violência sobre as formas de guerra e da revolução 

pode parecer constituir a única interrupção possível. Se isso fosse verdadeiro, se apenas 

a prática da violência fosse capaz de interromper processos automáticos na esfera dos 

assuntos humanos, os apologistas da violência teriam ganho um ponto importante. 

(ARENDT, 2009 c, p. 47) 

 

Aparecem aqui aspectos já ressaltados com a questão do “progresso cronológico 

contínuo”, com a noção de “progresso inevitável” e com a preocupação acerca da 

interrupção dos “processos automáticos”.  

Assim, tal processo cronológico aparece no discurso de Arendt como um “tempo 

morto”, o qual, não obstante, seria eivado de violência e, no limite, de “terror”. Veja-se 

que tais aspectos, aqui, aparecem umbilicalmente ligados à violência também em outro 

sentido: na medida em que, caso se visse a história por esses termos, não seriam a 

“ação” e o “novo começo” que apareceriam em destaque, mas “a violência sobre as 

formas de guerra e da revolução”. Nesses termos, que a autora visa refutar, aqueles a 

que Arendt se contrapõe teriam razão; aquilo que se autora chama de moderno 

“esquecimento da política” seria um progresso da humanidade, o qual deveria ser aceito. 
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A noção de história como “feita pelo homem” não só apareceria na medida em que se 

liga a uma forma de atividade essencialmente violenta e presa à necessidade e ao 

automatismo da produção; a violência apareceria, segundo Arendt, também na medida 

em que a “interrupção dos processos automáticos” somente seria possível por meio dela. 

A mudança, por conseguinte, seria eivada pela violência, a qual seria a “parteira” da 

novidade.
306

 Assim, as noções de “processo” e de “progresso” viriam acompanhadas das 

guerras e das revoluções, as quais, na passagem mencionada, são vistas como 

essencialmente violentas e, é preciso dizer, na esteira do “esquecimento” daquilo de 

mais digno na “condição humana”. O que as coloca em uma posição a qual a autora vê 

como essencialmente negativa.  

Aqui, não se pode aprofundar a questão, mas vale mencionar a relação íntima 

que Hannah Arendt traz entre aquelas noções de “progresso” e de “processo contínuo”, 

tão importantes à sua crítica à noção de história como “feita pelo homem”, e a questão 

da violência, a qual apareceria nas “guerras e revoluções”.  

Assim, até aqui aparece com vigor a questão da velocidade da transformação das 

coisas do mundo e a questão da revolução industrial. Ambas se ligariam a aspectos 

essenciais daquilo que Arendt havia apontado sobre a noção de história como “feita pelo 

homem”, de maneira que há de se mencionar também uma ligação essencial que a 

autora de A Condição Humana estabelece com a noção de história que critica.  

Trata-se da relação existente entre a revolução, especificamente a francesa, e a 

noção tratada até aqui. Note-se o que Hannah Arendt diz da filosofia de Hegel: 

 

 O campo dos assuntos humanos, no qual tudo o que é veio a ser por meio do homem ou 

dos homens, nunca tinha sido levado em tanta consideração por um filósofo. E a 

mudança deve-se a um acontecimento – a Revolução Francesa. (ARENDT, 2009 e, p. 

307) 

 

Assim, primeiramente, a noção segundo a qual “tudo o que é veio a ser por meio 

do homem ou dos homens” decorreria da Revolução Francesa – por conseguinte, aquele 

processo de secularização pelo qual aparece o “mundo totalmente secularizado” que 

                                                             
306

 A pensadora sempre critica a noção que atribui a Marx segundo a qual a violência é a “parteira” da 

nova sociedade, vendo aí um elogio à violência oriundo do apego do pensador alemão ao modelo do 

“trabalho”. Para uma crítica a esse ponto, Cf. GASPAR, 2006. 
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menciona Arendt muito se relacionaria com a mencionada revolução: se “tudo o que é 

veio a ser por meio do homem ou dos homens”, há de se reconhecer que as forças 

transcendentes ficam de fora das questões atinentes à maneira como que aquilo que “é”, 

“veio a ser”. E isso é visto, aqui, de maneira essencialmente negativa por Arendt. Nesse 

sentido, um “acontecimento” de grande importância para tal processo seria justamente a 

Revolução Francesa, a qual, como diz Arendt, relaciona-se com Hegel na medida em 

que, “teoricamente, a conseqüência de maior alcance da Revolução Francesa foi o 

nascimento do moderno conceito de história na filosofia de Hegel.” (ARENDT, 2001, p. 

61) Nesse sentido, aquele conceito de história o qual a autora tanto critica viria também 

em conjunto com a Revolução Francesa. A crítica de Arendt não se dirige somente a 

uma concepção de história oriunda daquele mundo da “total secularização” e da 

revolução industrial em que “a experiência da fabricação atingiu uma preponderância 

avassaladora”; trata-se de uma noção indissociável da noção de história que seria fruto 

da Revolução Francesa. Ou seja, uma das principais revoluções da modernidade, a qual, 

como se verá, teria, segundo Hannah Arendt, servido de modelo às revoluções 

modernas, seria equacionada juntamente com a noção de história questionada e com o 

“esquecimento da política”.  

Ainda mais: Arendt, nesse ponto, está de acordo com Lukács: Hegel e a 

Revolução Francesa são indissociáveis. No entanto, os propósitos da autora ao 

estabelecer essa relação são criticar, por vezes até mesmo denegrir, Hegel junto com a 

Revolução Francesa, ao contrário do que ocorre com o autor húngaro. Ambos estariam, 

segundo Arendt, envoltos nesse conceito tão maléfico, quase “diabólico” quando ligado 

à dialética, e, no limite, eivado de “elementos totalitários”, o conceito de história como 

“feita pelo homem”. Aquela marcha acelerada dada à “transformação das coisas”, a 

revolução industrial e a Revolução Francesa, justamente, aquelas duas revoluções que 

Hegel, segundo Lukács, teria apreendido de maneira correta, portanto, estariam 

intimamente ligadas também em Arendt, mas com um ímpeto oposto àquele do autor 

húngaro, quem sempre afirmou o caráter benéfico do socialismo. 

A seguinte citação é esclarecedora: 

 

Seja como for, as idéias interligadas de Humanidade e Progresso só vieram para o 

primeiro plano das especulações filosóficas depois que a Revolução Francesa 

demonstrou aos espíritos de seus mais pensativos espectadores a realização possível de 

coisas invisíveis como a liberté, fraternité, egalité, parecendo constituir assim uma 
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refutação tangível para a mais antiga convicção dos homens pensantes: a de que os altos 

e baixos da história e dos negócios humanos sempre instáveis dos homens não merecem 

ser levados a sério. (ARENDT, 2009 e, p. 420) 

 

O tom depreciativo da autora é claro. 

As próprias noções de humanidade e de progresso, pois, seriam também 

oriundas do impacto da Revolução Francesa, de maneira que só viriam “para o primeiro 

plano das especulações filosóficas” com advento dessa revolução. E não só: isso 

somente aconteceria quando vem à tona a realização possível de “coisas invisíveis”. 

Assim, a própria Revolução Francesa apareceria aos “homens pensantes” na medida em 

que, para que se utilize a expressão hegeliana, houvesse uma “reconciliação” dessas 

“coisas invisíveis” com os “negócios humanos sempre instáveis”, o que, para a autora, 

não é preciso insistir, seria nefasto. Assim, com as noções que a autora critica, teriam 

vindo a ser levados a sério os “altos e baixos da história e dos negócios humanos” de 

modo que a história “feita pelo homem” vem a suplantar a instabilidade, a contingência 

e a imprevisibilidade da política – no que, tratando da relação entre a Revolução 

Francesa e Hegel, Arendt ainda acrescenta:  

 

Na Revolução Francesa, os princípios e pensamentos tinham sido percebidos; uma 

reconciliação ocorrera entre o “Divino”, com que o homem passa o tempo enquanto 

pensa, e o “secular”, os assuntos do homem. (ARENDT, 2009 e, p. 308)  

 

A secularização mencionada, pois, seria fortemente presente em Hegel, quem 

teria desenvolvido primeiramente o conceito de história tratado até aqui e criticado por 

Hannah Arendt. Deste modo, a aquela “aversão da razão pela contingência”, 

mencionada pela autora anteriormente também estaria relacionada com a Revolução 

Francesa, de modo que os aspectos criticados por Arendt na noção de história como 

“feita pelo homem” também estariam, pelo que se vê aqui, na revolução mencionada. 

Esta última, pois, traria consigo algo intimamente relacionado ao “esquecimento da 

política”, e as críticas da autora a essa revolução não serão poucas. 

Com a Revolução Francesa, pois, aparece a “total secularização” de que trata 

Hannah Arendt. Essa revolução, pois, é vista, sob este aspecto, de modo essencialmente 

negativo. 
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A questão atinente às revoluções será tratada mais à frente. Porém, por aqui, 

menciona-se que os elementos presentes no conceito de história criticado por Hannah 

Arendt estariam presentes nesse processo em que a Revolução Francesa emerge. Assim, 

por ora, há somente que se apontar mais um aspecto tratado acima que se faria presente 

por meio dessa revolução: 

 

A questão é que todos aqueles que, através do século XIX e durante grande parte do 

século XX, seguiram as pegadas da Revolução Francesa, se viram, não apenas como 

sucessores da Revolução Francesa, mas também como agentes da história e da 

necessidade histórica, com o resultado óbvio e contudo paradoxal de que, em vez da 

liberdade, foi a necessidade que se transformou na categoria principal do pensamento 

político e revolucionário. (ARENDT, 2001, p. 62) 

 

 A passagem só será compreendida efetivamente quando se tratar com cuidado da 

temática da revolução, porém, é proveitoso trazê-la nesse momento, pois uma das 

questões que apareceu relacionada com a concepção de história criticada acima pela 

autora de A Condição Humana é clara aqui. Arendt traça o seguinte quadro: os 

revolucionários teriam sido “sucessores da Revolução Francesa” e também teriam se 

visto como “agentes da história e da necessidade histórica” – no que o ataque ao 

pensamento marxista acerca da história, objeto das críticas da autora acima, é claro; 

isso, não é preciso insistir, é uma tomada de posição concreta. Ou seja, aquilo já 

mencionado antes (a preponderância da história sobre a política, da necessidade sobre a 

liberdade) apareceria como algo natural aos revolucionários, que se apresentam aqui 

como objeto de crítica da autora; a crítica arendtiana à noção de história, assim, se faz 

presente na medida em que há um uso da própria noção criticada na prática 

revolucionária que teria sido legada para sua época. Nesse ponto, aquilo que a autora 

havia criticado vendo, inclusive, como um “elemento totalitário” presente no marxismo 

- a noção de que a história é feita “pelo homem” - surge aqui com toda força e 

relaciona-se não só com a noção de história (junto com as noções de processo, 

progresso, humanidade, de “história mundial”). Tem relação íntima com a velocidade de 

“transformação das coisas”, com a revolução industrial e com a Revolução Francesa.  

Todos esses aspectos mencionados agora se relacionam intimamente, em Arendt, 

com um dos “elementos totalitários do marxismo”, justamente a noção de história 

criticada acima. Veja-se: segundo Hannah Arendt, a atuação dos revolucionários é uma 
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atuação no âmbito público e aquilo que eles estariam fazendo seria utilizar o modelo do 

“trabalho” para o “agir”. Eles, com auxílio da noção de história tratada até aqui, 

seguiriam aquele rumo que Arendt disse “catastrófico”, o que aparecerá com maior 

clareza quando se tratar da revolução em separado mais à frente. Resta claro, entretanto, 

aquilo a que Hannah Arendt se opõe: a dialética marxista e hegeliana, mas 

principalmente a marxista, as noções de progresso, de humanidade, de processo 

histórico, de história mundial, tudo isso, relacionado à noção de história enquanto “feita 

pelo homem”. Também se pode ver o contexto em que, para a autora, emergem tais 

noções: trata-se do iluminismo em que há uma “total secularização”, da revolução 

industrial e da Revolução Francesa a qual teria como principal conseqüência no plano 

da teoria o conceito de história que apareceria em Hegel pela primeira vez e teria 

seguimento em Marx. 

 O trajeto da autora no que toca a crítica à noção de história como processo 

objetivo, pois está explicitado. 

 Viu-se, assim que o caminho que ela percorre vai da crítica ao “trabalho” e ao 

“labor” à crítica da história “feita pelo homem”. No que se vê que as abstrações que 

emergem nessa noção criticada por Arendt são justamente aquelas que emergem, em 

verdade, junto com a Revolução Francesa. Deste modo, de maneira oposta, Lukács e 

Arendt concordam sobre Hegel. Enquanto o marxista e socialista húngaro aponta a 

influência da Revolução Francesa nas categorias de Hegel na medida em que a filosofia 

do autor de A Fenomenologia do Espírito seria o ponto culminante da cultura da 

burguesia ainda progressista, Hannah Arendt vê no pensador alemão o começo de uma 

noção de história que culminaria em “elementos totalitários” – a autora, assim, relaciona 

a mudança histórica, a transformação consciente da realidade, a noção de progresso, de 

humanidade e de processo com o moderno “esquecimento da política”. Assim, falar em 

democracia na modernidade, para Arendt, igualmente, seria falar em “esquecimento da 

política”, de modo que certamente pode-se dizer que a pensadora expressa uma posição 

segundo a qual, por si só, a democracia moderna estaria em crise. E há outro aspecto 

que ela critica em Hegel e que é essencial: a própria noção de razão. Essa última seria 

essencialmente avessa à contingência, que tanto advoga Hannah Arendt para que fosse 

possível a “ação” e, no limite, a liberdade.  
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Deste modo, a autora, até certo ponto, parte de um diagnóstico, quanto aos 

resultados, segundo a linha seguida neste escrito, correto do pensamento de Hegel. No 

entanto, fugindo da apreensão racional da realidade objetiva que emerge no capitalismo 

e que se apresenta sobre seus próprios pés após a Revolução Francesa e a revolução 

industrial, a autora remete ao “originário”, não sem uma dose considerável de elementos 

irracionalistas e religiosos, como já destacado.  

Aqui se viu que as próprias críticas de Hannah Arendt a algo especificamente 

moderno, a noção de história enquanto processo objetivo, trazem consigo uma 

concordância com os expoentes do irracionalismo quanto aos alvos também: a historia, 

o progresso, a noção de humanidade (indissociável do humanismo), a razão e, pode-se 

mesmo dizer, a democracia (quanto a esta última, a questão é mais complexa do que 

pode-se ver até o momento, de modo que ela somente se explicitará quando se tratar da 

concepção de Hannah Arendt acerca da revolução). O caminho da autora, pois, é aquele 

do uso consciente de tendências irracionalistas da filosofia, como a de Kierkgaard, por 

exemplo, contra a concepção de história que seria aquela de Hegel e de Marx. 

 Assim, muito embora, quanto aos resultados, Arendt esteja com Lukács no que 

toca a relação de Hegel com a Revolução Francesa, a autora, não sem manipulação 

conceitual, e vê Hegel e Marx de maneira, pode-se dizer, caricata: todas as vicissitudes 

do “labor” e do “trabalho” estariam presentes nas teorias dos dois autores, mas 

principalmente na do fundador do “socialismo científico”. Arendt raramente cita Marx, 

de modo que, distorce profundamente o pensamento do autor, não há dúvida. Porém, 

nesse ponto, a própria “falsidade” da concepção de Arendt sobre Marx é um elemento 

essencial para se compreender a natureza de sua crítica: ela o encaixa perfeitamente nas 

definições de “trabalho” e “labor”, os quais seriam essencialmente nefastos na 

modernidade. Por conseguinte, em verdade, Hannah Arendt é apologética ao criticar 

Karl Marx e aquela que seria sua concepção de história, de modo que aquilo que há de 

nefasto estaria com a história “feita pelo homem” e com o autor de O Capital, a quem, 

retrospectivamente, são atribuídas, de modo mediado, as mesmas características de uma 

“ideologia” proto-“totalitária”, como se viu. 

A manipulação, assim, antes vista na medida em que uma apreensão imediata da 

realidade objetiva do capitalismo manipulatório e o “originário” conviveriam, assim, 

aparece aqui em maior grau de concretude. A metodologia da autora, assim, se mostra 
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não só irracionalista e eivada de aspectos nostálgicos: trata-se de uma metodologia que, 

quando se coloca como ideologia (usada aqui no sentido atribuído ao termo na 

introdução), opera de maneira essencialmente manipulatória e consciente daquilo a que 

se opõe: o socialismo e o marxismo, justamente os maiores alvos das posições 

irracionalistas na época de Hannah Arendt. 

Devem ficar claros alguns pontos pelo que se expos: a recuperação arendtiana da 

política coloca-se claramente contra a noção de história enquanto um processo objetivo 

– essa última é vista na medida em que se trataria da história “feita pelo homem”. Com 

isso, a autora traça uma relação de indissociabildiade, diga-se de passagem, de modo 

correto, segundo autores como Lukács, entre a noção que critica, o caráter processual do 

trabalho moderno, o progresso, a noção de humanidade como chega, 

contraditoriamente, à modernidade, a revolução industrial e a Revolução Francesa, tudo 

isso naquele “mundo totalmente secularizado oriundo do iluminismo”. Com isso, aquilo 

que ataca são justamente as bases do que, tal qual autores como Heidegger, chama de 

“Ocidente”. No entanto, já se deve adiantar, a posição da autora é muito distinta daquela 

de Heidegger, principalmente no que diz respeito à revolução, que é o principal tema 

desse escrito. Hannah Arendt, tal qual os expoentes da filosofia irracionalista, ataca o 

legado da Revolução Francesa, ataca Hegel e a noção de progresso; seguindo a 

tendência presente naquela nova forma de irracionalismo, envolto em uma roupagem 

aparentemente racional, a autora se coloca, de maneira decidida, contra a dialética (que 

vê com tons quase que “diabólicos”) e o socialismo. Em suas críticas, que expressam 

essas posições, a autora não deixa de criticar a própria razão, a qual seria contrária à 

contingencia e à imprevisibilidade presentes nos “negócios humanos”. Deste modo, a 

autora é clara em sua posição, nos termos de Lukács, irracionalista. 

Seria de um simplismo tremendo somente permanecer com esse diagnóstico, 

como se a autora simplesmente pudesse ser subsumida na categoria do irracionalismo – 

ela desenvolve uma teoria complexa e sofisticada a qual tem suas peculiaridades, as 

quais vem sendo delineadas passo a passo neste escrito, mas que somente poderão ser 

explicitadas da maneira devida ao final dele. Assim, aquilo que vem sendo destacado no 

pensamento da autora, o seu ímpeto no sentido do resgate da política do “esquecimento” 

vem sendo essencial – e deve ganhar um destaque maior na medida em que se vai em 

direção a um maior grau de concretude na teoria da autora. Deste modo, fica claro que a 

autora tem posições que a situam ao lado do irracionalismo; porém a peculiaridade da 
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teoria da autora somente virá à tona mais à frente, de modo que se deve continuar o 

percurso para que se explicitem as posições e a teoria da autora aqui estudada. No que 

acima se viu o posicionamento de Hannah Arendt acerca da noção de história que 

critica; agora, deve-se ver a história que Arendt aceita, elogia e, como se verá quando se 

tratar da revolução, usa em suas narrativas históricas, como aquelas acerca da 

Revolução Francesa e da Revolução Americana. 
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2.4. História, Narração e Memória 

 

Nesse ponto, em que se analisou a crítica da autora à noção de história enquanto 

“feita pelo homem”, é bom ressaltar que não é a toda a “história” que Arendt se opõe, 

havendo na autora certo sentido dado à noção de história o qual ela não só aceita, mas 

também defende ao longo de sua obra. Por conseguinte, é preciso se tratar desse aspecto 

no momento.
307

 

Novamente, vale começar remetendo a uma observação da autora que diz 

respeito à chamada “condição de natalidade” segundo a qual cada indivíduo, por seu 

próprio nascimento, já é um “novo começo”: 

 

Somente roubando dos recém-nascidos sua espontaneidade, seu direito de começar algo 

novo, pode a trajetória do mundo ser definida deterministicamente e, conseqüentemente, 

prevista. (ARENDT, 2009, p. 183) 

 

 A questão atinente à “natalidade” vem sendo central até o momento, não só por 

estar ligada à noção arendtiana de “ação”, mas por ser justamente aquilo que embasaria 

a emergência da novidade na história.  

A crítica anteriormente traçada em que a história é vista como “feita pelo 

homem” traria elementos que impediriam a própria emergência do “autenticamente 

novo”, primando pela “necessidade histórica”, a qual seria contrária à liberdade e à 

política. Para a autora, por outro lado, a noção de contingência é central. Liga-se à 

própria “condição humana”: “o fato de que o homem é capaz de agir significa que se 

pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável” 

(ARENDT, 2009 d, p. 191) e também ao seguinte: “todas as coisas que aconteceram no 

âmbito dos assuntos humanos poderiam ter sido igualmente de outro modo.” 

                                                             
307

 A questão, em verdade, envolve inclusive os diversos sentidos existentes para a noção de história em 

alemão, língua materna de Hannah Arendt. A autora apóia-se, sobretudo, na noção de história enquanto 

narração em seus apontamentos favoráveis à história; enquanto critica a noção de história como processo 

objetivo, o sentido que tem em mente é outro. Sobre o sentido da palavra, veja-se a oposição traçada por 

Jeanne Marie Gagnebin: ”história como processo real (como Geschichte), à história como disciplina 

(como Historie), à história como narração (como Erzärhlung)”. (GAGNEBIN, 1999, p. 2) Veja-se: 

Hannah Arendt é uma autora alemã e foi muito amiga de Walter Benjamin para quem tais sentidos acerca 

da história eram essenciais. Assim, é muito provável que a autora tenha em mente tais distinções, mesmo 

que escreva seus textos em inglês, uma vez tendo permanecido nos EUA dos anos posteriores à II guerra 

até o final de sua vida. 
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(ARENDT, 2000, p. 318) A própria “ação” do homem, pois, teria esse elemento de 

imprevisibilidade como inerente; e isso decorreria da própria “condição de natalidade”, 

também inerente à “condição humana”. Há de se notar que a possibilidade da previsão 

daquilo que aconteceria no mundo é vista pela autora na tentativa de “a trajetória do 

mundo ser definida deterministicamente e, conseqüentemente, prevista.” 
308

 Tal 

possibilidade é rechaçada pela autora, pois iria contra a própria condição segundo a qual 

o homem nasce e, nascendo, seria, ele mesmo, um “novo começo” – a previsibilidade 

seria possível “somente roubando dos recém-nascidos sua espontaneidade, seu direito 

de começar algo novo” – ou seja, tratar-se-ia de algo que aviltaria a própria liberdade 

humana. Resta claro: a autora vê a noção de história enquanto “feita pelo homem” em 

oposição a essa “condição de natalidade”, em oposição à base da política e da “ação”. 

Não só a noção criticada se apoiaria no “trabalho” e no “labor”, inserindo a liberdade 

em meio à necessidade, por vezes, segundo a autora, cega. A noção de história criticada 

traria consigo o “esquecimento da política” e, assim, grande parte das vicissitudes 

modernas. 

 Hannah Arendt opõe-se a isso, já restou claro. É, como se pretende mostrar, sua 

concepção de história procura ser oposta a esse aspecto, buscando elementos essenciais 

à “ação” por meio da narração e da memória.  

 Deve-se ver uma passagem já mencionada anteriormente para que a questão se 

esclareça: “a ação na medida em que se empenha em fundar e preservar corpos 

políticos, cria a condição para a lembrança, ou seja, para a história.” (ARENDT, 2009 d, 

ps. 16-17)  

Aqui, não há traços daquela história “feita pelo homem”; antes, a autora 

relaciona a “ação” com a história na medida em que a primeira criaria as condições para 

a lembrança - e não para o “esquecimento” - por meio da preservação e da “fundação” 

dos corpos políticos, aspectos essenciais para a autora, como se verá posteriormente.  

Ou seja, há uma acepção dada à noção de história que é aceita por Arendt 

estando ligada àquilo que ela mais dá valor, a “ação”, a “política” e a “fundação”. Essa 

última a qual, como se verá posteriormente, liga-se indissociavelmente com a noção 

                                                             
308

 Tal posição da autora volta-se também contra alguns círculos marxistas, deve-se notar. Um autor que 

Arendt conhece tem o seguinte posicionamento, por exemplo: “a força do marxismo está em sua 

habilidade de prever.” (TROTSKY, 2010, p. 242) 
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arendtiana de “natalidade” e, na modernidade, aparece principalmente, por meio das 

revoluções, as quais serão tratadas mais à frente. Deste modo, parece que, em 

contraposição ao apego que teria existido quanto ao “trabalho” e ao “labor” na 

concepção de história criticada, aqui, na noção que Hannah Arendt advoga, serão 

centrais a política e a “ação”. Ou seja, coloca-se a concepção contra os aspectos nefastos 

daquela história pretensamente amparada por Hegel e por Marx, mas principalmente 

pelo último. Ao mesmo tempo, aquilo que estaria relacionado à “ação” aparece em meio 

à concepção de história alternativa, a qual Arendt advoga. No presente momento, pois, é 

preciso se averiguar a ligação estabelecida pela pensadora entre a lembrança, a “ação” e 

a história.  

No que é sempre bom mencionar que a própria noção de história como um 

processo objetivo e progressivo é rechaçado pela autora; veja-se um aspecto 

indissociável dessa questão: 

 

A novidade é o reino do historiador, quem – ao contrário do cientista natural, que se 

interessa por factos regular e permanentemente recorrentes – se consagra a factos que 

ocorrem só uma vez. Esta novidade pode ser distorcida se o historiador, invocando a 

causalidade, se pretender capaz de explicar os acontecimentos por meio de um 

encadeamento de causas que os teria produzido (ARENDT, 2001 b, p. 246) 

 

É clara aqui a ligação estabelecida entre a novidade e a história, que na 

passagem aparece como o “reino do historiador”, expressão essa que, como se verá, será 

essencial.  

Haveria, para a autora, uma contraposição entre o a natureza em que se dão fatos 

“regulares e permanentemente recorrentes” (como teria ocorrido na esfera do “labor”) e 

a história em que os fatos ocorrem “uma só vez” (vale lembrar que essa distinção não 

teria aparecido no conceito de história visto como “feita pelo homem”, haveria, antes, 

um apego às “leis” necessárias e imutáveis); nesse sentido, aparece novamente não só a 

crítica de Arendt ao “eterno ciclo” contido na natureza e na condição do “labor”: a 

autora vai mais longe na medida em que acredita que sequer a história possa ser vista 

por meio da categoria da causalidade. Essa última chegaria mesmo a fazer com que a 

novidade fosse “distorcida” na medida em que colocaria esses “acontecimentos”, essas 

“novidades”, em meio a um “encadeamento de causas que os tenha produzido”. Nesse 

sentido, a própria noção de causalidade teria como corolário inserir o “acontecimento 
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único”, o qual seria aquilo a que se consagraria a história, num processo em que haveria 

encadeamentos lineares – a autora chega mesmo a dizer: “quem quer que, no domínio 

das ciências históricas, acredite seriamente na causalidade nega desse modo o próprio 

objecto de sua disciplina.” (ARENDT, 2001 b, 247).   

A novidade, pois, aparece como aquilo central à noção de história defendida pela 

autora de A Condição Humana: aparece ela como um “acontecimento”, livre da 

causalidade, algo absolutamente “extraordinário”. E isso, como resta claro pelo que se 

expos, liga-se diretamente à noção arendtiana de “ação”. 

  O elemento relacionado à noção de causalidade deve ser visto como central. Se 

não se pode falar de causalidades na história, de cadeias causais as quais se concatenem 

para dar origem a uma nova situação, vê-se que a própria pretensão de a história tratar 

das relações reais existentes entre os homens em determinada época se esfacela.
309

 

A história, para Arendt, trata do “extraordinário”, do “acontecimento”, não 

podendo de maneira alguma ser vista pelo prisma da causalidade. 

A acepção arendtiana dada à história, pois, é muito distinta daquela criticada 

pela autora; pode-se mesmo dizer que é oposta: ao invés de se configurar a história 

como um processo objetivo, em que por meio das relações sociais encadeadas 

contraditoriamente emerge a novidade, Hannah Arendt trata da história a vendo contra 

as noções de “história mundial”, “humanidade”, “progresso”.
310

 Agora, ela vai contra a 

própria noção segundo a qual se poderia falar de um “encadeamento de causas” que 

teria produzido os “acontecimentos”, os quais estariam no “reino do historiador”.  

                                                             
309

 Como já visto, as críticas da autora à noção de processo objetivo são muitas. Aqui, é possível se 

perceber que Hannah Arendt, quando fala de história, tem muito mais em conta a narração que o processo 

objetivo, muito mais a narração que a disciplina “história”. Podem-se ver certos ecos da crítica de Walter 

Benjamin segundo a qual “articular o passado não significa conhecê-lo „como ele foi de fato‟” 

(BENJAMIN, 2008, p. 224). Aqui não é o lugar para se tratar da questão, porém deve-se dizer que as 

similaridades entre o socialista alemão e Arendt não podem ser exageradas sob pena de se confundir duas 

posições, quanto ao socialismo, por exemplo, diametralmente opostas.  
310

  Mais uma vez, na esteira de Benjamin, pode-se dizer que as noções criticadas alinham-se com uma 

noção de história (a qual a autora critica) em que o progresso é central. Segundo o socialista alemão, “a 

história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado 

de „agoras‟”. (BENJAMIN, 2008, p. 229) Ecos dessa noção de “tempo homogêneo e vazio” podem ser 

encontrados na autora, bem como esses “agoras” os quais, na autora, seriam momentos em que haveria a 

contingência que permitiria, à revelia das causalidades postas, a mudança. Novamente, deve-se dizer que 

aqui não é o local para se tratar das substanciais diferenças entre Walter Benjamin e Hannah Arendt. No 

entanto, deve-se dizer que a autora contém, como já visto, posições muito afinadas com concepções 

irracionalistas criticadas por Lukács, enquanto o mesmo não se dá com Benjamin. 
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Veja-se: sem haver causalidade, haveria “acontecimentos” os quais se 

colocariam, não na história vista como um processo objetivo, mas “no reino do 

historiador”. Isso será essencial. 

É preciso explicitar um aspecto que ainda não foi tratado com o devido cuidado 

nesse ponto: se a autora nega a própria noção de causalidade em seu tratamento dado à 

história, se essa primeira, antes de ajudar na história poderia “distorcer” a novidade, 

como seria possível falar em história como processo?  

A questão é essencial e aparece não só na medida em que a “ação” é central à 

autora, mas quando se tem em conta que a história trataria de fatos que “ocorrem uma 

só vez” e são “acontecimentos”, os quais não poderiam emergir da necessidade do 

“labor” ou do “trabalho”. A “ação” seria central aqui também. E aquilo mencionado 

acerca de sua peculiaridade em relação à “revelação” (vista em conjunto com a “ação”) 

tem grande importância: anteriormente viu-se que não só a “ação” seria aquela que traz 

a novidade digna de tal nome; ela conteria um elemento de discurso, de “abertura” e de 

“desencobrimento” indissociável. Hannah Arendt mencionou que haveria na “ação” 

uma manifestação de “física bruta” em que se tem início um novo processo; porém, 

ressaltou a autora que sem o discurso a “ação” perderia seu sujeito e seu caráter 

“revelador” segundo o qual a própria identidade do homem no “mundo” se constituiria; 

assim, a essa “física bruta” necessariamente deveria relacionar a “revelação” de maneira 

que, sem o discurso, “em lugar de homens que agem teríamos robôs mecânicos a 

realizar coisas que seriam humanamente incompatíveis.” No que vem à tona também 

outro aspecto que toca intimamente a relação entre a “ação” e a “revelação”.  

E é bom lembrar que esses aspectos surgiram anteriormente à pensadora não 

sem uma dose considerável de irracionalismo e de tonalidades religiosas. Como já se 

mencionou antes, para Arendt  

 

A ação que ele [o autor da ação] inicia é humanamente revelada através das palavras; e 

embora o ato possa ser percebido em sua manifestação física bruta, sem o 

acompanhamento verbal, só se torna relevante através da palavra falada na qual o autor 

se identifica, anuncia o que fez, faz e pretende fazer. (ARENDT, 2009 d, p. 191) 

 

Somente através das palavras, da “abertura” propiciada por essas, a “ação” 

ganharia contornos efetivos. Neste nível de concretude, pois, pode-se dizer que uma 
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noção de história em que a “ação” fosse central, haveria grande importância a ser 

atribuída à narração, a qual aparece indissociável da “revelação”.  

Somente por meio das palavras a “ação” se tornaria relevante; aí, segundo 

Hannah Arendt, o “autor se identifica, anuncia o que faz e o que pretende fazer”.  Ou 

seja, a “ação”, não prescindindo do discurso, do “desencobrimento”, e da “revelação”, 

teria em si, inclusive, uma preponderância da linguagem, do discurso e da “abertura” 

sobre a “física bruta” como resta claro pela última passagem mencionada: aí estaria algo 

essencial à noção de história que a autora advoga. Considera-se, pois, fatos únicos 

decorrentes da “ação”, os quais só ganham sentido através do discurso o qual chega 

mesmo a constituir os sujeitos da “ação” para Hannah Arendt – eles seriam “robôs 

mecânicos” sem isso.
311

 Não só a posição de Arendt distingue-se da noção de história 

como “feita pelo homem” na medida em que enfoca a “ação” e o “absolutamente novo” 

e “único”, pois: há uma preponderância do discurso sobre a “física bruta”, da narração 

sobre o processo objetivo, de maneira que há de se averiguar como se desenvolverá em 

seu pensamento essa questão à medida que se relaciona o historiador, a narração e o fato 

histórico. As relações sociais concretas, inclusive, há de se perceber já aqui, aparecem 

na história somente na medida em que é pelo discurso, pela “abertura”, que se 

constituem efetivamente os “atores” da história.  

Não há, pois, “atores” na história sem a visão retrospectiva advinda do “reino do 

historiador”, assim como, em Husserl, por exemplo, não há objeto sem sujeito 

cognoscente – novamente, há de se destacar que se trata de uma posição fortemente 

idealista por parte da autora. 

E, aqui, deve-se observar o que Arendt fala sobre o conceito grego de história:  

 

O que para nós é difícil perceber é que os grandes feitos e obras de que são capazes os 

mortais, e que constituem o tema da narrativa histórica, não são vistos como parte, quer 

de uma totalidade ou de um processo abrangente; ao contrário, a ênfase recai sempre em 

situações únicas e rasgos isolados. Essas situações únicas, feitos ou eventos, 

interrompem o movimento circular da vida diária no mesmo sentido em que a bios 

retilinear dos mortais interrompe o movimento circular da vida biológica. O tema da 

história são essas interrupções, - o extraordinário, em outras palavras. (ARENDT, 2000, 

p. 72) 

                                                             
311

 Ao enfatizar o extraordinário e os “fatos únicos”, é bom apontar que a autora se afasta de Benjamin 

para quem “o cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre is grandes e os pequenos, leva 

em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história.” 

(BENJAMIN, 2008, p. 223) 
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 Percebe-se estarem presentes vários elementos destacados anteriormente. 

Fala-se de “situações únicas e rasgos isolados” assim como se tratou de “fatos 

que ocorrem uma só vez”; há uma contraposição à “totalidade” e ao “processo 

abrangente”; há também a interrupção do “movimento circular da vida diária” em clara 

relação com a “ação”, que romperia com as causalidades postas, desenvolvidas em meio 

ao automatismo da esfera produtiva.  

A noção de história que a autora se vale, pois, tem muito em comum com sua 

concepção acerca da noção grega de história em que “o tema da história” é o  

“extraordinário”. E nesse ponto, há de se notar novamente algo já mencionado, o papel 

da “revelação”: aqui a autora não fala de “história” diretamente, ela fala da “narrativa 

histórica”; antes, ela também não falara de “história” sem mediações, tratara do “reino 

do historiador”. Isso é essencial. A ênfase de Hannah Arendt não recai sobre aquele 

elemento de “física bruta” mencionado anteriormente – isso seria, em verdade, muito 

difícil somente por a autora retirar do “reino do historiador” a categoria da causalidade – 

mas tem seu centro, não na atividade efetivamente ocorrida na história, mas na narração, 

no discurso que daria um sentido a esses fatos.  

No lugar de um processo objetivo, aparece a apreensão fenomenológica daquele 

que narra. 

 

Sempre que se produz um acontecimento suficientemente decisivo para iluminar o seu 

próprio passado, a história torna-se começo. Só então o amontoado caótico dos factos 

passados emerge como uma história que pode ser contada, porque tem um começo e um 

fim. (ARENDT, 2001 b, p. 246) 

 

 Pela passagem, é possível notar que as relações reais são consideradas como 

mera “física bruta” sem o discurso e a “abertura”. A “revelação” é essencial à Arendt. 

Haveria um “amontoado caótico de fatos passados” os quais, por si sós, não 

teriam nenhum sentido, pois sequer pode-se explicá-los recorrendo à categoria da 

causalidade, aos “encadeamentos de causas que os teriam produzido”. Desta maneira, na 

acepção de história defendida por Hannah Arendt, a história não é constituída por 

relações objetivas encadeadas e relacionadas – a objetividade mesma, por si e do ponto 
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de vista da história, seria um mero “amontoado de fatos”, os quais não teriam quaisquer 

sentidos, quaisquer telos em si mesmos. Desses fatos poderia emergir algo novo, 

certamente. Mas isso só ganharia relevo para a história quando houvesse um 

“acontecimento” o qual propiciasse uma visão do passado; só assim, para a autora, “a 

história torna-se começo”.
312

 Veja-se: não são todos os fatos passados que compõem a 

história para a autora aqui estudada; somente aqueles os quais são iluminados pelo 

“acontecimento”. Assim, esse “amontoado” de fatos “emerge como uma história” a 

qual, desta maneira, “pode ser contada porque tem um começo e um fim” – no que é 

bom dizer que sem o “começo” e o “fim”, sem esse caráter que rompe com a 

continuidade da “história mundial”, da “história universal” não faria sentido a noção de 

“novo começo”.  

E aí surge outra questão: trata-se de se verificar que a história em Arendt não se 

relaciona necessariamente com a “humanidade” como um todo; ocorre antes o oposto já 

que se trata de fatos que só podem ser “narrados” quando se tem um começo e um fim, 

os quais aparecem como tais somente à luz do próprio “acontecimento”, o qual seria a 

convergência entre a “ação” e a “revelação” tratadas pela autora. 

 Essa noção de “acontecimento”, de inspiração heideggeriana, como já 

mencionado, é essencial à compreensão arendtiana acerca da história. No que, somente 

de passagem, deve-se mencionar que, se antes a “ação” e a “revelação” apareceriam 

justamente como um “milagre”, ao se tratar da história igualmente aparece uma 

tonalidade irracionalista e, por vezes, religiosa. Isso porque na noção de 

“acontecimento” convergiriam “ação” e “revelação” na medida em que o primeiro 

aparece livre das relações de causalidade quando se tem em conta o narrar. No que toca 

sua emergência, ele aparece como um “milagre”. No que diz respeito à maneira como 

deve ser visto, ele se apresenta isolado da causalidade. Não se pode analisar a fundo a 

questão aqui, no entanto, alguns, como Alain Badiou, viram justamente a origem da 

                                                             
312

 A noção de “acontecimento” é essencial aqui, relacionando-se a uma maneira de se perceber as 

relações humanas que não passe pela causalidade e que se volte aos “agoras” os quais trariam novas 

significações às relações humanas. Veja-se o que diz Heidegger sobre a noção de “acontecimento”: ele 

diz que ele relaciona-se a uma questão decisiva – “caso se coloque essa questão, e se for verdadeiramente 

realizada, nesse questionamento acontecerá então necessariamente uma repercussão, vinda do que se 

interroga e do que é interrogado. Esse questionamento não é portanto em si mesmo um processo qualquer, 

mas sim um evento distinto a que chamamos de acontecimento (Geschehnis).” (HEIDEGGER, 1987, p. 

14) Em oposição ao um “processo qualquer” se enfoca um “evento distinto”, o qual viria daquilo mesmo 

“que é interrogado”, o “acontecimento”, assim, poder-se-ia mesmo tratar de algo que, passando por uma 

questão fundamental, capte e propicie um “novo começo”. 
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noção de “acontecimento” em um contexto religioso, o renascimento de cristo, tal qual 

enxergado por São Paulo.
313

 Aqui também, pois, há tonalidades irracionalistas, assim 

como em outras oportunidades em que a autora, contra a “tradição” do “Ocidente” e, 

agora se sabe, “um mundo totalmente secularizado oriundo do iluminismo”, desenvolve 

aquilo que presa com referências irracionalistas e por vezes teológicas.  

Isso, no entanto, somente poderá ser visto de maneira devida na conclusão. 

Continuemos, pois. 

Para Arendt, o começo e o fim, portanto, não estão na totalidade das relações 

objetivas que constituiriam a história em um processo progressivo, mas naquilo que fica 

esclarecido pelo “acontecimento”, que emerge como “extraordinário” e, assim, dá base 

não a um “processo abrangente”, à História, mas a uma “estória”. 

 Assim, a autora tenta fugir da história enquanto processo progressivo em que 

apareceria aquele “aspecto monstruoso” mencionado anteriormente quando se tratou da 

noção de humanidade. Ela o faz na medida em que busca romper as continuidades e as 

causalidades existentes nas relações humanas para que, depois da “ação”, possa-se ter 

em conta a novidade de cada “novo começo” o qual viria, quando mediado pela 

“revelação”, em conjunto com a lembrança e, pois, contra o “esquecimento” e ao lado 

do “acontecimento”.
314

 Deste modo, a noção de “história mundial” é descartada pela 

autora, quem busca a contingência que estaria presente nos “acontecimentos”, no 

“extraordinário”. Ou seja, não só a história em Hannah Arendt não pode ser vista como 

um processo objetivo: o objeto da história seria aquilo que sequer pode ser apreendido e 

previsto racionalmente, seriam os “milagres” singulares os quais apareceriam de 

maneira “extraordinária” e, pela mediação do discurso e da “abertura”, seriam 

desencobertos como um “acontecimento”. 

Há uma passagem da autora esclarecedora sobre o ponto: 

 

A tarefa do historiador é identificar o que é inesperadamente novo com todas as suas 

implicações num período dado e esclarecer todo o alcance daquilo que isso significa. 

Embora o historiador saiba que a narrativa tem um começo e um fim, deve saber 

                                                             
313

 Cf. BADIOU, 2009. Só para que se mencione algo de interesse, é interessante notar que Heidegger, 

por exemplo, inspira-se, ao menos na década de 30, em São Paulo quando trata da noção de Logos. 
314

 Neste sentido, André Duarte diz que “como historiadora, Arendt é muito mais uma narradora em busca 

de estórias esquecidas do que uma cientista preocupada com a estrita recuperação do passado”. 

(DUARTE, 2000, 144) 
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também que essa narrativa se insere num quadro mais vasto, que é a própria história. A 

história é uma narrativa que tem muitos começos mas não tem um fim. (ARENDT, 

2001 b, p. 248) 

 

 Nesse sentido, Arendt continua afirmando que a “a tarefa do historiador é 

identificar o que é inesperadamente novo”; no que se percebe que esse mesmo motivo, o 

apelo ao “inesperado” e, para que se use a dicção da autora quando tratou da “ação”, do 

“milagre”, aparece com grande relevo. Por conseguinte, vale relembrar: a autora de A 

Condição Humana busca opor-se àquilo que parece emergir do “labor” e do “trabalho” 

e procura amparar-se em sua noção de “ação” a qual aparece como central para a 

compreensão da noção de história por ela defendida. Nisso, os elementos chamados por 

Lukács de irracionalistas aparecem novamente. No que a autora continua a passagem 

afirmando também ser necessário se averiguar “todas as suas implicações num período 

dado e esclarecer todo o alcance daquilo que isso [o inesperadamente novo] significa”; 

nesse ponto é possível ver que o central à autora não é o processo pelo qual o novo pôde 

surgir, ou o desenvolvimento das relações que propiciaram a emergência do novo: antes, 

há o enfoque no “acontecimento”, o qual configura-se como tal justamente por trazer a 

novidade de maneira imprevisível, como no “milagre” que Arendt mencionou acerca da 

“ação” a qual, mediada pela “revelação”, permaneceria na lembrança dos homens com 

auxílio da narração.  

O “acontecimento” e a “revelação”, pois, poderiam se voltar contra o 

“esquecimento”. 

É preciso enfocar: com a noção de “acontecimento” sendo central à história, não 

é possível que essa última apareça como um processo global e unitário; a história, 

quando aparece de maneira mais ampla, é vista como um conjunto de narrativas, 

diferenciadas e únicas em que o “acontecimento” é central – é ele mesmo que fornece a 

possibilidade de se poder narrar retrospectivamente o ocorrido sem que a narrativa 

apareça como um mero “amontoado caótico de fatos”. Essa narração, assim, torna-se 

“história”. Essa é a noção de história que a pensadora advoga, a qual, percebe-se, 

ampara-se em um forte subjetivismo, o subjetivismo do próprio historiador. Deste 

modo, a história teria um começo e “um fim”: os “fatos únicos” viriam do 

“extraordinário” e do inesperado sendo, pois, frutos da “ação”. Como já se averiguou, 

esta última não pôde prescindir de elementos transcendentes e ligados a uma concepção, 

na dicção de Lukács, teológica, “uma teologia sem Deus” – embora, no caso de Arendt, 
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por vezes a própria figura de Deus apareça para reforçar sua posição.  Deste modo, o 

fato histórico é visto por Arendt como algo “extraordinário” o qual romperia os nexos 

causais de maneira inesperada ocorrendo, “acontecendo”, como um “milagre”. A ênfase 

dada anteriormente pela autora à “revelação” equaciona-se com a centralidade da 

narração na história a qual deveria ser vista de acordo com a luz trazida pelo 

“acontecimento”. 

Hannah Arendt, na passagem citada, no entanto, parece tratar de duas acepções 

acerca da história: uma delas segundo a qual cada narrativa singular de um fato único, 

que “ocorre somente uma vez”, constituiria a “história” e outra segundo a qual o 

conjunto das narrativas propiciadas pelo “acontecimento” forma “um quadro mais 

vasto, que é a própria história”. Aí, parece ser interessante denominar duas noções 

aceitas pela pensadora: uma delas seria aquela de “estórias” particulares, outra seria 

aquela da história, composta pelo conjunto das “estórias”, com vários começos, mas 

sem um telos, um fim. Pela passagem de Arendt mencionada acima, percebe-se que as 

duas acepções convivem: a segunda seria composta pelo conjunto das narrativas de 

maneira que na história, na segunda acepção, haveria muitos começos (os quais, como 

já se viu, aparecem como tais após o “acontecimento” que, ele mesmo, propicia a 

possibilidade da narração nos moldes da “revelação”, que vem com a “ação”) ao passo 

que não haveria um final.  

Ou seja, o conjunto das narrativas que menciona a autora não forma uma 

totalidade fechada como aquela que se formaria quando se tem em mente a história 

como “feita pelo homem” – para esta última noção, haveria não só um fechamento, mas 

também um telos inevitável que levaria a esse “fim da história”, que apareceria, sempre 

segundo Arendt, em Hegel e Marx. Por conseguinte, a segunda acepção de história que 

a autora defende deve ser, de certo modo, fragmentada, pois é composta por várias 

“estórias”, narrativas, que estabelecem vários inícios, rompendo com os nexos causais 

que se poderiam apresentar entre os distintos “fatos” que comporiam a história. Vê-se, 

pois, que mesmo na segunda acepção trazida por Hannah Arendt sobre a história o 

central é a “abertura” propiciada pelos “novos começos”, os quais apareceriam na 

primeira acepção mencionada; e tal “abertura” seria justamente o que estaria faltando na 

modernidade em que prevaleceria a “ideologia” e o “esquecimento da política” – a 

narração de que trata Arendt, pois, teria em si uma tarefa essencial, a qual será vista 

depois, a de recuperar, ou ao menos possibilitar a recuperação de “tesouros perdidos”, 
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indo, assim, contra o “esquecimento da política” – novamente, pois, as posições da 

autora vão contra o conceito moderno de história e na direção de uma teoria em que o 

central é a politicidade. 

 A concepção da autora, por conseguinte, não só se foca no “acontecimento”; 

pode-se mesmo dizer que na história que defende Arendt a objetividade social, se não é 

permeada pela “revelação” e pelo discurso, inseparáveis da “narração” (a qual somente 

seria possível depois de o “amontoado de fatos” ter sido esclarecido pelo 

“acontecimento”), aparece como mera “física bruta”. 

 Os elementos irracionalistas e, por vezes, tingidos de tonalidades teológicas da 

teoria da autora, pois, não são um mero acidente em sua teoria – são parte essencial da 

mesma. 

 Não é estranho, pois, que grande parte das passagens em que apareça a defesa 

arendtiana de certa concepção de história não esteja, ao menos diretamente, falando da 

história; fala-se muito do historiador, de maneira que a narrativa que daria início à 

história após o “acontecimento” vem a ter como enfoque não a percepção dos nexos 

causais efetivamente presentes na objetividade (como já dito, a própria categoria da 

causalidade é rechaçada pela autora do domínio da história), mas o sentido que os fatos 

ganhariam somente após serem narrados. Isso será central mais à frente, quando se falar 

da questão da “validade exemplar” na pensadora e depois quando a questão se articular 

de maneira mais concreta em sua noção de revolução – aqui, somente deve-se destacar 

que a tarefa da narração em Hannah Arendt é hercúlea. André Duarte tem um 

posicionamento que reforça esse ponto: 

 

O que importa à Arendt não é o passado enquanto tal, mas a possibilidade de narrar 

determinadas experiências políticas do passado de modo a transformá-las em mitos ou 

cristalizações que revelem o sentido das manifestações políticas cruciais do presente, 

encontrando assim correspondências sintomáticas entre o passado e o presente. Ou, o 

que não é senão uma mesma forma de afirmar a mesma coisa, importava-lhe narrar 

certos eventos políticos do passado à luz do presente, tendo em vista novos começos 

políticos no futuro. (DUARTE, 2000, 143) 

 

A passagem traz aquilo que já foi mencionado, marcando a relação entre 

narração, “novo começo” e a negação de Arendt acerca da narração de história por meio 

da explicitação dos nexos causais existentes.  
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Como aqui já se percebe, a questão é essencial e também se relaciona aos “novos 

começos” em um duplo sentido: tanto na medida em que se narra “estórias” quanto na 

medida em que, como se verá com clareza ao se tratar da revolução, a narração de 

“estórias singulares” poderia trazer consigo a própria possibilidade de “novos começos 

políticos no futuro”; deve-se sempre destacar que, quando a autora trata de um aspecto 

que julga valoroso, a noção de política, que julga dever resgatar do “esquecimento” 

sempre está presente. Aqui, porém, não se pode explorar essa questão com a 

profundidade necessária na medida em que ainda sequer se viu os “acontecimentos” que 

aparecem à pensadora como guias em suas narrações, a saber, essencialmente, 

“acontecimentos políticos”, sendo um “acontecimento” típico a revolução. Deve-se 

notar também que, novamente, está fortemente presente uma tonalidade irracionalista na 

teoria de Hannah Arendt na medida em que, ela, pela narração, buscaria a cristalização 

de “mitos” por meio de uma apropriação “seletiva” das experiências “políticas” do 

passado – e a questão ficará clara quando se tratar da revolução em Arendt. 

Deve-se, pois, voltar a tratar da relação entre história, narração e “ação” no nível 

de abstração em que se encontra no momento.  

Em A Vida do Espírito, tratando da “ação” e da história, Arendt menciona uma 

“grande ambigüidade” da noção de história referindo-se ao seu surgimento que dataria 

da modernidade: “só se pode detectar algum sentido por meio da sabedoria da visão 

retrospectiva quando os homens deixam de agir e começam a contar a história do que 

aconteceu.” (ARENDT, 2009 e, p. 421) Assim, mesmo numa passagem em que a autora 

enfoca a emergência do conceito de história na modernidade, sua posição frente a essa é 

aquela a qual enfoca a história como uma narração posterior tal qual, segundo ela, teria 

ocorrido desde os gregos, aqueles que teriam tido uma experiência “autenticamente” 

política. E mais: aquela postura do “pare-e-pense” que Hannah Arendt haveria apontado 

no pensamento aparece também acima. Neste ponto, já se percebe que essa postura 

(centrada na narração) permanece na autora quando trata da noção de história que 

defende; mas com a peculiaridade de não ser, como ela acredita ocorrer em Hegel e 

Marx, um telos inerente que daria o sentido da história, mas o “acontecimento” que 

“ilumina” aquele “amontoado de fatos” o qual seria narrado, segundo a autora, pelo 

historiador. Para Arendt, é este último quem efetivamente verá um sentido naquela 

narração singular a qual terá um começo e um fim ao ser vista pelo “acontecimento”.  
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Ou seja, o sentido da história seria dado pelo “acontecimento” o qual seria 

apreendido pelo historiador, quem aparece como essencial neste aspecto. No lugar da 

apreensão racional das relações sociais objetivas, há o enfoque na subjetividade e no 

modo como essa subjetividade especial, do historiador, apropria-se de fatos 

“extraordinários”. Está-se, assim, em pleno idealismo subjetivo. 

 

O que os acontecimentos que assim iluminam revelam é um começo no passado que 

permanecera até então escondido; aos olhos do historiador, o acontecimento que 

ilumina não pode deixar de aparecer como um fim desse começo recém-descoberto. Só 

quando na história futura sucede um acontecimento esse “fim” se revela como um 

começo aos olhos dos futuros historiadores. E o olhar do historiador não é mais que a 

percepção cientificamente formada da compreensão humana; só podemos compreender 

um acontecimento como o fim e o culminar de tudo o que antes aconteceu, como um 

“chegar do tempo”; é só na acção que avançaremos, como numa evidência, do novo 

conjunto das circunstâncias criado pelo acontecimento, transformando-o num começo. 

(ARENDT, 2001 b, p. 247) 

 

Os “acontecimentos”, pois, teriam uma peculiaridade essencial: eles “revelam 

um começo no passado que até então permanece escondido”; a “revelação”, pois, 

aparece novamente como central. “Revelação” e narração são intimamente relacionadas 

em Hannah Arendt, o que, novamente, traz à tona o já mencionado elemento 

irracionalista presente na pensadora. Elementos ligados àquilo que Lukács denominou 

como “ateísmo religioso” não são algo esparso na pesadora, deve-se sempre enfatizar. A 

história, desta maneira, antes de ser vista como “feita pelo homem”, enfatizando, assim, 

a atividade humana prática, é “revelada”, tal como ocorrera na “ação” a qual apareceria 

como mera “física bruta” sem o discurso, a “abertura” e a “revelação”.  

Há de se notar também que esse “começo no passado” teria permanecido “até 

então escondido”, ou seja, não só a história teria um “começo” somente com o 

“acontecimento”; há um movimento no pensamento de Arendt entre a história 

“escondida”, “oculta”, e a “revelação” de maneira que não só há um enfoque 

fenomenológico na pensadora quando ela busca os conceitos em sua “pureza” ao tratar 

do “labor”, do “trabalho” e da “ação”: quando a história está em foco, esta 

fenomenologia, amparada pela noção de “acontecimento”, também é central e aparece 

como se o historiador estivesse “revelando” uma espécie de mistério, o qual estaria 

“escondido”. Quando a autora trata da história ela tem em mente “fenômenos 

originários” os quais aparecem como “acontecimentos”, “eventos distintos”, como o 
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“extraordinário” o qual é apreendido por um “chegar no tempo”, que, por sua vez, deve 

se expressar pelo historiador, quem, assim, aparece com uma função, por assim dizer, 

hermenêutica. 

Até aqui, quando Arendt trata da história que não seja aquela “feita pelo 

homem” (a qual rechaça), o enfoque está em dois pontos: na noção de “acontecimento” 

e no próprio historiador. A história propriamente dita, assim, é vista na narração e no 

conjunto das narrações as quais possuiriam “muitos começos, mas não um fim” de 

maneira que, para a pensadora, “só quando qualquer coisa irreversível já aconteceu, 

podemos tentar delinear retrospectivamente a sua história. É o acontecimento que 

esclarece o seu próprio passado, e nunca pode ser deduzido dele.” (ARENDT, 2001 b, 

p. 246) Novamente, pois, a ênfase não está na materialidade e na objetividade da 

história, mas no “acontecimento” e na “revelação”. Não há, pois, relações causais que 

possam levar o historiador ao “acontecimento”; antes, esse último que “ilumina” e 

“revela” o “começo aos olhos dos historiadores” – o “começo”, por conseguinte, só 

aparece como tal por haver aqueles que o narrarão, quem, para Arendt (ao menos na 

modernidade
315

) não é outra pessoa que o historiador. Esse “olhar do historiador”, 

assim, não seria mais que a “percepção cientificamente formada da compreensão 

humana” de maneira que aquilo que o “acontecimento” significa somente poderia ser 

compreendido “como o fim e o culminar de tudo o que antes aconteceu”, como um 

“chegar do tempo”; no “reino do historiador” não seria possível traçar uma relação de 

causalidade entre os fatos anteriormente ocorridos e o “acontecimento”, porém, seria 

possível ver esse último como “um chegar no tempo” o qual seria o “fim e o culminar” 

somente na medida em que é “revelado”.
316

 No que a pensadora conclui ligando 

novamente a questão à “ação”: com o “acontecimento” haveria emergido “um novo 

                                                             
315

 Na antiguidade haveria também o poeta, cuja atividade seria análoga: “A transformação da matéria-

prima da pura ocorrência, que o historiador, assim como o bom ficcionista (um bom romance de modo 

algum é simples excogitação ou invenção da pura fantasia), deve efetivar, é bem análoga à transfiguração 

pelo poeta dos estados ou atividades do coração – de pensar em lamentos, júbilios ou louvor.” (ARENDT, 

2000, p. 323) Vê-se, pois: tendo em mente o “modelo” do poeta e da antiguidade, a autora tenta pensar a 

modernidade e a história contra o “esquecimento da política”. 
316

 Essa noção de “chegar no tempo” não é simples e infelizmente não pode ser tratada aqui com cuidado. 

No entanto, deve-se enfatizar que ela não deixa de remeter a uma concepção de temporalidade muito 

distinta daquela em que o tempo se desenvolve de maneira progressiva e linear. Aqui, quando se trata da 

noção de Arendt acerca da história, pode-se ver, segundo André Duarte, uma influência heideggeriana 

combinada com uma influência bejaminiana: “a sua concepção de temporalidade própria à atividade do 

pensamento, inspirada por Heidegger, completa-se com suas reflexões sobre a temporalidade histórica, 

que, sob inspiração de Benjamin, deixa de ser compreendida como uma “sucessão de agoras em que uma 

coisa sempre sucede a outra” . (DUARTE, 2000, p. 141) Como já mencionado, aqui não é o local para se 

tratar da maneira como Arendt se apropria dos diversos pensadores. Sobre Arendt e Heidegger, Cf. 

TAMINIAUX, 2006 e VILLA, 1996. 
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conjunto de circunstâncias” de maneira que somente os critérios da “ação” seriam 

capazes de ver a novidade como um “novo começo”. Somente na “ação” avançar-se-ia, 

pode-se mesmo dizer, “aventurar-se-ia” (para que se use os termos que Arendt usou ao 

tratar da “ação” anteriormente), diante do “acontecimento” o qual aparece (para que se 

use novamente uma expressão da autora para lidar com a “ação”) como um “milagre” 

“imprevisível” e impensável do ponto de vista do “quadro de referência”.  

Negando a categoria da causalidade na história, pois, é o “acontecimento” que 

“esclarece o passado” – deste modo, com Hegel, Arendt enfatiza o caráter retrospectivo 

da história, no entanto, enquanto aquele que foi considerado por Lukács como o ápice 

da filosofia burguesa busca retrospectivamente o sentido dos fatos presentes na própria 

realidade objetiva
317

, com a pensadora aqui estudada ocorre o oposto. Não é a realidade 

objetiva e seus nexos causais, seus encadeamentos, que somente podem ser vistos após 

o “vôo da coruja de minerva”, mas é o sentido de uma narrativa que ganhará seus 

contornos. Esse sentido, por sua vez, seria visto de acordo com o seu caráter ligado ao 

“esquecimento” ou à “memória” – e isso será essencial quando se tratar da revolução. 

No que, tratando de Heidegger e de Nietzsche, Hannah Arendt faz uma 

observação que pode deixar mais claro aquilo que aqui se explicita:  

 

Com a eliminação da causa e do efeito, não faz mais sentido a estrutura linear do Tempo 

cujo passado é sempre entendido como causa do presente, e cujo presente é o tempo 

verbal da intenção e da preparação dos projetos para o futuro, e cujo futuro é o resultado 

de ambos. (ARENDT, 2009 e, p. 438) 

 

 A autora extirpa a noção de causalidade do “reino da história” após ver essa 

como justamente aquilo que deve ser rompido para que ocorra efetivamente o “novo”. 

Neste ponto, ela reclama para si uma concepção de temporalidade que acredita estar em 

Heidegger para quem a noção de causalidade estaria ligada à mera “historiografia”, 

amparada pela manipulação dos entes e mesmo pelo assalto ao ente.
318

 

                                                             
317

 Mesmo que isso possa ocorrer de modo idealista e logicizada. 
318

 Para uma abordagem introdutória sobre a questão, Cf. SARTORI, 2010 b. Somente para que se mostre 

a questão de maneira rápida, cita-se a passagem: “Heidegger coloca lado a lado Marx e a „visão marxista 

da história‟ remetendo Marx não a uma visão autêntica da história, mas a uma „historiografia‟ a qual, para 

Heidegger, liga-se à „ciência‟ de parâmetros técnicos e manipulatórios. Veja: em Heidegger, a crítica à 

ciência moderna, à tecnologia e à historiografia é amparada na crítica a um tipo de pensamento que seria 
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A noção de “acontecimento”, também comum a Heidegger, vem nessa seara em 

que não só rompe-se com a noção segundo a qual a história trataria do processo de 

desenvolvimento progressivo pelo qual os fatos se encadeariam em nexos causais; há 

uma ruptura também na medida em que, como se percebe pelo mencionado acima, não 

há sequer uma “estrutura linear do Tempo” em que o passado precede o presente, o qual 

“prepara projetos para o futuro” (nota-se que aquilo colocado anteriormente sobre a 

potencialidade também é válido aqui). A história, assim, não poderia de modo algum ser 

um processo objetivo se desejasse ser algo de autêntico, algo ligado à liberdade humana 

e à “ação”, à política. A história em Arendt, assim, inclusive, separa-se dessa “estrutura 

linear” que critica na acepção de tempo e a que buscará se contrapor na história 

enquanto narração, encadeada pelo “chegar no tempo” propiciado pelo 

“acontecimento”. Assim, há duas temporalidades em Hannah Arendt: aquela da história 

vista como um processo objetivo, e outra trazida pelo próprio “acontecimento”, de 

modo que é mesmo possível se apontar em Arendt, tal como em Dilthey e Heidegger, o 

“marco da contraposição entre o tempo objetivo e o subjetivo” (LUKÁCS, 1969, p 

91)
319

 que estaria permeado por elementos irracionalistas do século XX. 

História, liberdade e “ação” estariam ligadas por esses liames. As dificuldades 

encontradas por Arendt para isso, no entanto, não seriam poucas, de modo que é preciso 

se traçar algo que teria permeado sua obra já no início da década de 1950.  Há de se ver 

o que a autora menciona acerca da historiografia quando trata justamente de Origens do 

Totalitarismo, sua obra que mais se aproxima de uma historiadora e cujos dilemas 

levaram a pensadora ao estudo dos “elementos totalitários do marxismo”. A questão já 

foi mencionada anteriormente e vê-la melhor será essencial agora: 

 

O problema com que me deparava de início era simples e, ao mesmo tempo, 

desconcertante: toda a historiografia é necessariamente salvação e com freqüência 

justificação; isso porque o homem teme que possa esquecer e luta por algo além de uma 

rememoração. Esses impulsos já estão presentes na simples observação da ordem 

cronológica e não são eliminados pela interferência de juízos de valor, que costumam 

interromper a narrativa e lhe dão um ar parcial e “não científico”. Penso que a história 

do anti-semitismo é um bom exemplo desse tipo de escrita histórica. Toda essa 

literatura é extraordinariamente pobre em termos acadêmicos porque os historiadores – 

se não eram anti-semitas conscientes, o que, é claro, nunca era o caso – tinham de 

escrever a história de um tema que não queriam preservar; tinham de escrever de 

maneira destrutiva, e escrever com finalidades destrutivas é, de certa forma, uma 

                                                                                                                                                                                   
calculista e que, para o pensador, não chega àquilo o verdadeiro pensar deve chegar, ao próprio ser.” 

(SARTORI, 2010 b, p. 24)  
319

 “el marco de la contraposición entre el tiempo objetivo y subjetivo” 
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contradição em termos. A saída foi se apegar, por assim dizer,  aos judeus, fazer deles o 

objeto a ser conservado. Mas isso não resolvia o problema, pois olhar os fatos apenas 

pelo lado da vítima resultava numa apologética – o que naturalmente não é história. 

(ARENDT, 2008 c, p. 418) 

 

 Primeiro viu-se que a autora se opunha à noção segundo a qual a história seria 

um processo “feito pelo homem”; depois, viu-se que sequer seria proveitoso o uso da 

categoria da causalidade no “reino da história” havendo, inclusive, uma negação da 

“estrutura linear do tempo”, o que teria redundado na oposição entre tempo objetivo e 

subjetivo, criticada por Lukács. Assim, percebeu-se que a noção de “acontecimento” 

seria essencial à autora, quem, por meio de um tipo de fenomenologia enfoca a 

atividade do historiador, o qual narraria as histórias singulares, as “estórias”.  

Há de se notar que aquilo que aparece nesse momento é essencial para que se 

complemente esse movimento. Aqui, a história aparece na medida em que “toda a 

historiografia é necessariamente salvação e com freqüência justificação” de maneira que 

a narração de determinados fatos (os quais deveriam já ter sido “iluminados” e 

“revelados” pelo “acontecimento”) ganha uma importância enorme; ela teria um caráter 

“seletivo” e, dependendo daquilo que é escolhido para compor a narrativa, algo é 

“salvo” ou simplesmente “justificado” (os critérios utilizados para isso pela a autora 

serão tratados depois com mais cuidado). O papel do historiador, por conseguinte, seria 

de enorme valia para a autora, pois seria ele, grosso modo, quem, “iluminado” pelo 

“acontecimento”, escolhe aquilo que compõe a história, aquilo que é “salvo”, com 

freqüência, “justificado”. E mais, a questão apareceria também na medida em que a 

historiografia teria sua base no fato de que o homem “teme que possa esquecer e luta 

por algo além de uma rememoração” – o que não pode deixar de se relacionar ao grande 

tema de Arendt, o “esquecimento”, o “esquecimento da política”. O elemento 

“paradoxal” da historiografia, pois, viria à tona na medida em que ela lutaria contra o 

“esquecimento”, o qual se configuraria modernamente como “esquecimento da 

política”, sendo o medo relativo a este importantíssimo para a historiografia; o que faria 

com que o homem buscasse algo além da “rememoração”, justamente, “salvando” e 

“justificando”. Este seria o papel da historiográfica; contra o “esquecimento”, colocar-

se-ia ela “salvando” e, com freqüência, “justificando”.  

A autora, neste ímpeto, continua afirmando que “justificação” e a “salvação” não 

poderiam ser remedidas simplesmente com a inserção de juízos de valores (embora o 
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julgar vá ter muita importância para a autora, como será visto depois) na historiografia. 

Isso levaria simplesmente uma parcialidade que não julga aceitável, mesmo se tratando 

de um assunto tão importante à Hannah Arendt como o “totalitarismo”; a posição 

daqueles que se opunham ao “totalitarismo”, assim, foi “se apegar, por assim dizer, aos 

judeus, fazer deles o objeto a ser conservado”, o que teria ocorrido de maneira ainda 

“paradoxal” uma vez que a parcialidade ainda estaria presente. Ou seja, de certo modo, 

Hannah Arendt busca, com Benjamin, uma história a “contrapelo”.
320

 Porém, estaria 

longe dela o posicionamento segundo o qual “o sujeito do conhecimento histórico é a 

própria classe combatente e oprimida.” (BENJAMIN, 2008, p. 228) Isso se verá mais à 

frente com clareza, quando se tratar da revolução.
321

 Mas já se percebe aqui, mesmo que 

de relance, tal aspecto da teoria da autora na medida em que não é aceita por Arendt 

uma história vista da posição “dos vencidos”, no caso, os judeus. A autora também não 

coloca como o “sujeito do conhecimento histórico” seja aqueles que atuam 

concretamente, seja uma classe social qualquer: antes, é o historiador que aparece como 

essencial para a história uma vez iluminado pelo “acontecimento”. 

 E a pensadora, quando se viu narrando fatos ocorridos de maneira a desenvolvê-

los, se viu também no “paradoxo” estabelecido acima, é preciso ressaltar.  

 Na passagem aparecem questões que podem esclarecer aquilo mencionado 

anteriormente na medida em que o papel da historiografia e do historiador ganha ainda 

mais relevo quando se percebe que a “salvação” e a “justificação” estão, de certa 

maneira, nas mãos do historiador. Porém, a questão, como tratada por Hannah Arendt 

na última passagem, aparece sem uma solução satisfatória no campo da própria 

historiografia; a própria autora reconhece que se busca “salvar” aquilo que deveria ser 

                                                             
320

 Walter Benjamin diz que sobre o materialismo histórico: “considero sua tarefa escovar a história a 

contrapelo.” (BENJAMIN, 2008, p. 225) 
321

 Arendt dialoga com Benjamin, isto é certo. Porém, a interpretação que tem do pensador marxista é 

peculiar e alinha-se com uma leitura que “coloca entre parênteses” o posicionamento marxista e socialista 

Benjamin. Veja-se: “sem percebê-lo, Benjamin realmente tinha muito mais em comum com o notável 

senso de Heidegger para os olhos e ossos vivos que marinhamente se transformam em coral e pérolas, e 

como tal só podiam ser recolhidos e alçados ao presente com uma violência ao seu contexto, 

interpretando-os com „o impacto fatal‟ de novos pensamentos, do que com a sutileza dialética de seus 

amigos marxistas.” ARENDT, 2008 b, p. 217) A passagem não pode ser analisada aqui com rigor, 

transparecendo nela vários aspectos apontados neste escrito acerca da concepção de história da autora. No 

entanto, aqui, deve-se ficar atento ao fato de a apropriação que Arendt faz do pensamento de Benjamin 

ser “seletiva”, “colocando entre parênteses” aspectos de sua teoria para que seu pensamento se alinhe a 

um autor com quem tem mais afinidade, Martin Heidegger. Deste modo “seletivo”, é possível à 

pensadora beber tanto em Heidegger como em Benjamin quando trata da concepção de história. 
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conservado, o judeu; isso, porém, teria levado a uma visão igualmente parcial e mesmo 

“apologética – o que naturalmente não é história.”  

Pode-se perceber, portanto, que a autora visa evitar a “justificação” 
322

, porém, 

com a historiografia em seu sentido moderno, não vê como seria possível um tratamento 

satisfatório a ser dado á “salvação”.  

A solução da questão, ao menos na passagem, publicada em janeiro de 1953
323

, 

não se atém à história: a autora, inclusive, diz: 

 

Assim, meu primeiro problema era como escrever historicamente sobre algo – o 

totalitarismo – que não queria preservar, mas, pelo contrário me sentia emprenhada a 

destruir. Minha maneira de resolver esse problema levou à crítica de que o livro não 

tinha unidade. O que eu fiz – de qualquer forma, era o que eu podia fazer, em vista de 

minha formação anterior e de minha maneira de pensar – foi descobrir os elementos 

principais do totalitarismo e analisá-los em termos históricos, remontando esses 

elementos na história até aonde julguei adequado e necessário. Ou seja, escrevi não uma 

história do totalitarismo, e sim uma análise em termos históricos; não escrevi uma 

história do anti-semitismo ou do imperialismo, mas analisei o elemento de ódio aos 

judeus e o elemento de expansão porque ambos ainda eram claramente visíveis e 

desempenhavam um papel decisivo no próprio fenômeno totalitário. Assim, o livro não 

trata de fato das “origens” do totalitarismo – como infelizmente enuncia o título – mas 

apresenta uma exposição histórica dos elementos que se cristalizam no totalitarismo; 

essa exposição é acompanhada de uma análise da estrutura elementar da dominação e 

dos movimentos totalitários. A estrutura elementar do totalitarismo é a estrutura oculta 

do livro, ao passo que sua unidade mais aparente é dada por certos conceitos 

fundamentais que percorrem o todo com fios vermelhos alinhando o conjunto. 

(ARENDT, 2008 c, ps. 418-419)  

 

 A autora, em vista da dificuldade que dizia se encontrar, resolve “descobrir os 

elementos principais do totalitarismo e analisá-los em termos históricos”, de maneira 

que não faz propriamente uma historiografia, a qual viria a “salvar” e “justificar” – ela 
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 Tudo indica que Hannah Arendt acompanha Walter Benjamin quem diz o seguinte, criticando a 

historiografia e perguntando com quem o historiador estabelece uma relação de empatia: “a resposta é 

inequívoca: com o vencedor. Ora, os que num momento dado dominam são herdeiros de todos os que 

venceram antes. A empática com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores. Todos os 

que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje espezinham os 

corpos dos que estão prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo como de praxe.” 

(BENJAMIN, 2008, p. 225) Não é preciso acrescentar que há diferenças entre ambos, Arendt e Benjamin; 

porém, resta claro que os principais pontos tratados na passagem também estão presentes na autora aqui 

estudada. Pode-se mesmo dizer que a autora, com suas críticas à historiografia que é “justificação” se 

volta contra a historiografia e a tradição política modernas as quais teriam sido acompanhadas pelo já 

mencionado “esquecimento da política” – e, neste ponto, se distancia muito do autor marxista. 
323

 Depois se averiguará a maneira como Hannah Arendt narrará a Revolução Americana. Isso ocorrerá 10 

anos depois, em 1963, em sua obra Sobre a Revolução. Lá será possível, após o desenvolvimento dado 

pela autora à sua própria teoria, se averiguar a posição dela diante da Revolução Americana tendo em 

mente a problemática da “justificação e da “salvação”. 
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procura outra solução, uma solução que busca uma fuga diante da história enquanto 

processo objetivo, é importante lembrar. Assim, ela diz proceder de maneira que iria 

“remontando esses elementos na história até aonde julguei adequado e necessário”, 

tratando-se, “não de uma análise histórica”, mas “de uma análise em termos históricos”; 

a autora, inclusive, chega a ver como impróprio o título de Origens do Totalitarismo – o 

termo “origens”, pode-se mesmo dizer, vai contra aquilo que a autora acredita dever ser 

extirpado do “reino da história”: a causalidade, o que é essencial. Se se tratasse 

efetivamente das “origens” do “totalitarismo”, seria necessário um encadeamento de 

relações em um processo em que há não só relações causais encadeadas, mas também, 

pelo que se mencionou acima sobre a autora, aspectos ligados a uma “estrutura linear do 

tempo”. Hannah Arendt, assim, aponta que o livro conteria “os elementos históricos que 

se cristalizam no totalitarismo” e não propriamente as “origens do totalitarismo”. Ou 

seja, a autora vê muito mais “elementos” que um processo unitário em que a gênese do 

“totalitarismo” se explicita. E mais: não só se trataria somente de “uma análise em 

termos históricos”, o livro seria traçado de maneira que “a estrutura elementar do 

totalitarismo é a estrutura oculta do livro”; o que, pelo que a autora menciona, pode ser 

entendido na medida em que o essencial na compreensão do “totalitarismo” não estaria 

em suas “origens”, mas na “análise da estrutura elementar da dominação e dos 

movimentos totalitários” – pode-se mesmo dizer, o que vem de encontro ao tema aqui 

tratado, na análise dos “elementos totalitários”.  

Aqui, pois, novamente, vem à tona uma problemática que vem sendo essencial 

ao presente escrito. Por conseguinte, o movimento mais propriamente histórico (no 

sentido da existência de um processo objetivo) é visto, na época ao menos, como 

secundário no livro: não se trataria de uma história, ou de uma análise das “origens” do 

totalitarismo, mas de uma “análise em termos históricos”; não se trataria das “origens 

do totalitarismo”, mas dos “elementos” que comporiam a “estrutura elementar” desse.  

O livro Origens do Totalitarismo, pois, teria uma unidade não quando os fatos 

narrados são historicamente coerentes entre si (o que se reprovou em Arendt, segundo a 

própria autora menciona na passagem, é a falta de unidade do livro), mas quando há 

uma “estrutura elementar” e uma “unidade mais aparente [que] é dada por certos 

conceitos fundamentais”. Para Hannah Arendt, segundo a sua defesa mencionada, 

somente se teria buscado descobrir “os elementos principais do totalitarismo e analisá-

los em termos históricos, remontando esses elementos na história até aonde julguei 
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adequado e necessário” – ou seja, haveria, inclusive, um importante elemento de 

“julgamento” quando se busca narrar algo, o que será visto mais à frente e terá grande 

importância. No que aquilo já apontado acerca do caráter “originário” dos conceitos de 

Arendt e o modo como esses operam na análise da realidade aparece novamente, 

havendo um forte elemento subjetivista quando se tem em conta a medida, o critério a 

ser utilizada quando há de se averiguar o “até aonde julguei adequado”. 

Em Origens do Totalitarismo, por conseguinte, Hannah Arendt, de certo modo, 

sai do próprio domínio da história vendo essa última, inevitavelmente como “salvação” 

e, freqüentemente, como “justificação”. No entanto já se percebe aqui que ela traz 

elementos para que se criem cristalizações e, pode-se dizer até certo ponto, “tipos” os 

quais deveriam ser tidos como parâmetros a não serem seguidos. 

 Deve-se ver agora que há aspectos levantados pela autora anteriormente que dão 

ensejo a um enfoque diferenciado, embora coerente com aquilo mencionado acima. 

Veja-se: Arendt tratou da historiografia na medida em que essa última seria 

“salvação” e “justificação”, enfocando, assim, a atividade do historiador, que narraria a 

história “iluminado” pelo “acontecimento”. A autora, porém, ao tratar de seu método 

utilizado em Origens do Totalitarismo, diz que a sua solução, de certa maneira escapou 

do “reino da história”. Há, entretanto, um aspecto importante que foi visto como 

problemático, mas que aparecerá no centro das atenções da autora posteriormente: o 

julgar. Ela menciona que os problemas atinentes à historiografia “não são eliminados 

pela interferência de juízos de valor, que costumam interromper a narrativa e lhe dão 

um ar parcial e „não científico‟”. De tal feita, a impossibilidade de uma historiografia 

fiel à dimensão de novidade trazida pelo “acontecimento” viria também com a 

“interferência de juízos de valor”; no que uma questão importante, o “julgar”, que não 

pôde ser tratada até o momento, vem à tona. Note-se: a mesma autora que tratara das 

noções “originárias” na Grécia, aquelas do “labor”, do “trabalho” e da “ação” é aquela 

que não vê como, pela narração da história, se averiguar a possibilidade de uma 

“salvação” que não contenha em si elementos de “justificação” os quais fossem 

coniventes com o moderno “esquecimento da política”. Tendo em conta os elementos 

que já foram trazidos até aqui, principalmente quando se tratou do sentido “originário” 

atribuído às noções da autora, pode-se concordar com a passagem de André Duarte:  
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Para Arendt, mais uma vez, distintamente de Benjamin, a origem é uma pérola perdida 

que pode ser redescoberta, no sentido de que seu locus histórico pode ser detectado: a 

Antiguidade greco-romana. (DUARTE, 2000, p. 148) 

 

Na obra mencionada acima, a autora vê a história amparada por elementos que 

ela não consegue desenvolver no sentido que gostaria, sendo os critérios pelos quais o 

historiador realiza a “salvação” ainda não claros. Porém, com Duarte, há de se admitir 

que a noção de “origem” em Hannah Arendt tem um apelo claro à antiguidade, 

principalmente, pelo que se viu até aqui, à Grécia (depois se verá que Roma terá um 

importante papel o qual será relacionado com as revoluções). No que é devido, já neste 

ponto da análise, adiantar uma questão, a qual somente poderá ser respondida mais à 

frente: se a autora tem tanto apego às suas noções “originárias” presentes na Grécia, 

seria possível ela tratar de uma história coerente com esses conceitos? Mais 

importantes: seria possível a pensadora tratar de uma “estória” a qual trouxesse à tona 

elementos “originários”? Sedo o lócus histórico da “origem” algo detectável, como 

Hannah Arendt estabeleceria uma narração permeada por elementos “originários? Essas 

questões serão essenciais para que se compreenda o real significado da revolução na 

pensadora. Porém, aqui, deve-se preparar esse tratamento dispensado pela autora 

averiguando-se aspectos de sua teoria que se manifestam em um grau de concretude que 

ainda não chega à questão da revolução propriamente dita. Assim, é necessário que se 

veja como fica uma questão aludida acima na concepção de história da autora: a questão 

do julgar. 

Em Origens do Totalitarismo, o desenvolvimento da teoria de Arendt ainda não 

estava, por assim dizer, completo: mesmo estando presentes questões muito caras à 

autora, o desenvolvimento traçado em A Condição Humana, Entre o Passado e o 

Futuro, A Promessa da Política, Sobre a Revolução, e, por fim, A Vida do Espírito, não 

estaria desenvolvido em toda a sua abrangência.  

Aqui, neste escrito, se trata do delineamento dado pela autora a sua teoria 

principalmente nas quatro primeiras obras citadas, as quais culminam justamente no 

texto em que a pensadora dispensa um tratamento sistemático às revoluções. Assim, há 

de se averiguar como a questão levantada por Arendt já em Origens do Totalitarismo 

será tratada daí em diante, o que, como já se apontou, é feito no ímpeto daquele 

tratamento dispensado aos “elementos totalitários do marxismo”. Agora, pois, para que 

se possa passar da temática da historiografia e da história à temática da revolução, a 
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questão tratada acima será vista de maneira que o elemento de novidade existente na 

história será enfocado em oposição à “justificação” por meio do julgar. Para tal 

tratamento, serão utilizados diversos textos da autora, alguns dos quais foram destinados 

a prelações suas sobre Kant e outros que compõem A Vida do Espírito. E, é bom se 

enfatizar, embora não se trate somente de textos contemporâneos às quatro obras 

mencionadas no começo do parágrafo, são textos que muito iluminam a questão da 

narração em Arendt, a qual é desenvolvida, embora não só, principalmente no período 

que culmina em Sobre a Revolução, cuja publicação é de 1963. Assim, para se 

averiguar com mais cuidado as posições de Arendt sobre a revolução, será preciso 

lançar mão de textos os quais são posteriores à obra em que a pensadora trata da questão 

de maneira mais sistemática. E isso se justifica na medida não só em que há coerência 

entre as obras dos diversos períodos, mas também na medida em que nas obras 

posteriores aos textos mencionados anteriormente a temática atinente à revolução e à 

história também são constantes, embora apareçam de maneira mais esparsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

2.5. Historiografia, Salvação e Justificação: o Historiador e o Julgar 

 

 Arendt enfoca a história também em função de que “o homem teme que possa 

esquecer e luta por algo além de uma rememoração.” Por conseguinte, há uma dimensão 

de “esquecimento” (assim como ocorreu quanto à “ação” quando teria sido vista pelo 

“modelo” do “trabalho”, o qual viria a “relegar as incertezas da ação ao total 

esquecimento”) que não pode ser desconsiderada quando se fala da história na autora de 

A Condição Humana: a história, assim, ligar-se-ia à memória. 

 O papel do historiador seria essencial de maneira que, após a autora ter 

enfocado a relação da história com o “acontecimento”, nota-se que a historiografia, em 

Arendt, seria indissociável daquelas mencionadas dimensões de “salvação” e, 

“freqüentemente”, de “justificação” – aqui, pretende-se mostrar ser possível ver a 

dimensão de “justificação” da história em oposição à sua dimensão de “salvação”. 

Busca-se também, por meio do posicionamento da autora sobre o julgar, elucidar a 

questão atinente à dimensão de “salvação” presente na história; prepara-se, assim, 

terreno para que se possa tratar da narração e da teoria de Hannah Arendt acerca da 

revolução. E, assim, vai-se a um maior grau de concretude. 

 Primeiramente, deve-se ver como a história, mesmo sendo compreendida como 

“uma narrativa que tem muitos começos mas não tem um fim”, ou seja, vista pela 

perspectiva que Hannah Arendt distingue daquela da história “feita pelo homem”, pode 

ser “justificação”.  

Mesmo a noção de história que Hannah Arendt advoga não seria isenta de 

problemas, pois. 

 

É verdade que em perspectiva – isto é, em perspectiva histórica -, toda a seqüência de 

eventos aparece como se não pudesse ter acontecido de outra forma, mas isso é uma 

ilusão de óptica, ou melhor, existencial: nada poderia jamais acontecer se a realidade 

não matasse, por definição, todas as demais potencialidades inerentes a uma dada 

situação. (ARENDT, 2000, p. 301) 

 

 Novamente um ponto que foi essencial até o momento aparece com força: a 

contingência. 
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 Haveria uma “ilusão existencial” oriunda do fato de que “a realidade” “mata” 

“por definição, todas as demais potencialidades inerentes a uma dada situação” – e o 

caráter “existencial” dessa ilusão deve ser ressaltado também na medida em que há aí 

uma postura que se opõem à positividade imediata dos fatos com uma referência à 

“existência”. 

 Aqui, a autora novamente remete à potencialidade a qual tinha visto na medida 

em que a noção segundo “o que é real deve ser precedido de uma potencialidade como 

uma de suas causas nega implicitamente o futuro como um tempo verbal autêntico”. 

Assim, a questão já havia sido vista quando a própria noção traria consigo a negação do 

futuro como um “tempo verbal autêntico”. Agora, ela aparece ainda mais ligada à 

história. Seria inerente à visão retrospectiva da história, aparecer como se “toda a 

seqüência de eventos não pudesse ter acontecido de outra forma” – assim, a 

“perspectiva histórica” traria a eliminação da contingência, ou, ao menos, a “ilusão 

existencial” ancorada no fato de a própria “realidade” calar as potencialidades não 

“atualizadas”.
324

 Para Hannah Arendt, por outro lado, “os fatos não têm razão 

conclusiva alguma, qualquer que seja, para serem o que são; eles poderiam, sempre, ter 

sido de outra forma, e essa aborrecida contingência é literalmente ilimitada.” 

(ARENDT, 2000, p. 301) A própria narração, de certa maneira, relacionaria os fatos 

pela “visão retrospectiva” a qual seria indissociável daquela “salvação” e “justificação” 

que tratou a autora. E há de se perceber: na medida em que a contingência não 

apareceria como tal na história, mas como se todo o narrado “não pudesse ter 

acontecido de outra forma”, ao menos no ponto tocado no momento, há uma forte 

presença também da “justificação”; aqui, pois, a “ilusão existencial” mencionada pela 

autora ganha seus contornos na medida em que a história seria uma narrativa 

essencialmente “justificadora” daquilo que já se deu, tratando o ocorrido de maneira a 

ver somente um desfecho possível à narrativa. A contingência, por conseguinte, seria 

eliminada da história nessa “ilusão existencial” de maneira que aspectos essenciais do 
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 Novamente, vale destacar que a dicção da autora (na passagem, notadamente o fato de ela tratar de 

uma “ilusão existencial” faz com que somente seja possível se tratar de sua teoria quando essa última é 

relacionada com autores como Heidegger. Não se pode simplesmente colocar entre parênteses a 

linguagem da autora para que se retire de sua teoria algo para o uso político contemporâneo. No presente 

escrito, como já dito, parte-se da premissa de que uma teoria elabora como a de Arendt configura-se como 

uma posição concreta diante da realidade, de maneira que se fazer uma apreensão da teoria da autora sem 

levar em conta sua estrutura interna, em que autores como Heidegger aparecem como centrais, seria 

errado. O posicionamento concreto da autora, no entanto, diante da realidade somente ficará claro quando 

se terminar de ver o tratamento dispensado pela autora à revolução, deve-se enfatizar. 
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“acontecimento”, que poderiam trazer também o elemento de novidade, tão valorizado 

pela pensadora em sua teoria política, seriam remetidos ao “esquecimento”. Na mera 

“justificação”, portanto, o presente aparece como se ele nunca “poderia ter sido de outra 

forma”, de maneira que prepondera o “esquecimento” quanto ao “acontecimento”.
325

 

 Aqui, novamente, aquilo que é mencionado por Arendt quando à história se opõe 

frontalmente à sua teoria política. 

A autora ainda trata da questão ventilada acima ao analisar aquilo que teria sido 

chamado por Stuart Mill de “experiência externa da raça humana”. Analisando a 

problemática, ela diz: “ora, em que consiste essa “experiência  externa da raça 

humana” senão nos registros dos historiadores, cujo olhar retrospectivo vê aquilo que 

foi – factum est – e que já se tornou, portanto, necessário?” (ARENDT, 2009 e, p. 404) 

e ela, então continua comentando essa posição do historiador: 

 

Sem se assumir a priori algum tipo de seqüência linear de eventos que tenham sido 

causados necessária e não contingentemente, não seria possível qualquer explicação que 

tivesse coerência. O modo óbvio e mesmo o único possível de preparar e contar uma 

história é eliminar do que realmente aconteceu os elementos “acidentais”, cuja 

enumeração fiel, seja ela qual for, é impossível até mesmo para um cérebro 

computadorizado. (ARENDT, 2009 e, ps. 404-405) 

 

 Aí também há uma forte tendência a ver a história como “justificação”, isso resta 

claro. Aparecem várias referências a aspectos tratados anteriormente como a 

preponderância da necessidade sobre a contingência; mesmo a eliminação do 

contingente (que aparece na passagem acima na medida em que a única maneira 

possível de contar uma história “é eliminar do que aconteceu realmente os elementos 

„acidentais‟”, pois enumerá-los seria impossível); a “estrutura linear de tempo” a qual 

aparece como uma “seqüencia linear de eventos” os quais teriam “sido causados 

necessária e não contingentemente”; o que remete também à noção de causalidade a 

qual se faria presente no “preparar e contar uma história”. Nessa perspectiva, mesmo 

não vendo a história como “feita pelo homem” e mesmo estando presente a ênfase, não 

na “história mundial”, mas no “preparar e contar uma história”, pode-se mesmo dizer, 

uma “estória”, a qual seria uma dentre outras, os elementos mencionados acima, 
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 A questão não pode ser tratada aqui, porém, a relação entre narração e justificação em Arendt traz 

alguns elementos que serão muito importantes para os teóricos chamados de pós-modernos, 

principalmente quanto se tem em conta autores como Lyotard. 
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também presentes, para Arendt, em Marx e Hegel, por exemplo, seriam inerentes à 

própria narrativa das distintas e singulares “estórias”. Seria “impossível até mesmo para 

um cérebro computadorizado” se ater a todos os detalhes e a todos os “elementos 

acidentais” da historia: o próprio narrar, pois, teria um caráter “seletivo” o qual passaria 

por cima daquela “contingência literalmente ilimitada” a qual noutro lugar foi 

relacionada à própria possibilidade de um “novo começo por meio da ação”.  

Ou seja, também há uma oposição entre a história e a política na medida em que 

a história, mesmo vista como dissociada de um processo objetivo global, até certo 

ponto, supriria a contingência e o “novo começo”.
326

 

 Assim, até aqui, a própria narração histórica aparece como inerentemente 

“justificadora”; isso, porém, aconteceria “com freqüência”, sendo a historiografia 

“sempre salvação”; e aí, há de se traçar esse aspecto da concepção de Hannah Arendt 

acerca da história. Há de se ver que o aquele elemento de “esquecimento” também é 

forte aqui ao se calar a “contingência” tão valorizada pela pensadora. Nesse sentido, é 

preciso se analisar como os elementos que percorrem a teoria política da autora de A 

Condição Humana poderão se fazer presentes no domínio da história (é mesmo possível 

dizer neste ponto, da historiografia). 

 Veja-se a seguinte passagem, a qual traz à luz algo importante: 

 

Tanto quanto seja possível algum “domínio” do passado, ele consiste em relatar o que 

aconteceu; mas essa narração, que molda a história, tampouco resolve qualquer 

problema e não alivia nenhum sofrimento; ela não domina nada de uma vez por todas. 

Ao invés disso, enquanto o sentido dos acontecimentos permanecer vivo – e esse 

sentido pode persistir por longuíssimos períodos de tempo -, o “domínio do passado” 

pode assumir a forma de narração sempre repetida. O poeta, num sentido muito geral, e 

o historiador, num sentido muito específico, têm a tarefa de acionar esse processo 

narrativo e de envolver-se nele. (ARENDT, 2008 b, p. 30) 

 

 Para a autora, é bom reafirmar, é a narração do passado que “molda a história”. 

É a narração que é central, não o processo objetivo efetivamente existente na realidade 

objetiva. Não se “domina”, assim, as condições de existência para que o homem 

efetivamente “faça a história”; antes, isso é visto como “catastrófico” pela autora quem 
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 Há de se perceber, desde já, que a autora acredita que a narração seria essencialmente seletiva de modo 

que não seria possível, como em Benjamin, narrar “os acontecimentos sem distinguir os grandes e os 

pequenos”. (BENJAMIN, 2008, p. 223) Como dito, a autora busca mesmo o “extraordinário” e, também 

nesse ponto tem uma postura diametralmente oposta àquela do seu amigo marxista. 
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afirma que o único “domínio” do passado possível seria aquele do “relato”, da 

“narração”, a qual “tampouco resolve qualquer problema e não alivia nenhum 

sofrimento”, ou seja, não consegue até esse ponto, por si só, realizar qualquer 

“salvação” que retire elementos políticos do “esquecimento”.  

Porém, a questão muda de tonalidade quando a autora reconhece não ser 

possível o domínio absoluto do passado “enquanto o sentido dos acontecimentos 

permanecer vivo” – aí, novamente, vem à tona a “revelação” e a “iluminação” que 

poderiam ser trazidas pelo “acontecimento”; o sentido desse último, o qual deveria ser 

percebido pelo historiador, inclusive, permaneceria, podendo “persistir por 

longuíssimos períodos de tempo”; por um tipo de fenomenologia caberia ao historiador 

“desencobrir” o “acontecimento” em meio à “abertura”, pois. Assim, não haveria como 

a narrativa “aliviar” “nenhum sofrimento”, mas ela permaneceria atual, mesmo com o 

fato de que “„o domínio do passado‟ poder assumir a forma de narração sempre 

repetida” 
327

, o que, no contexto, também poderia ser relacionado à “justificação” e não 

a qualquer ao sentido positivo que pode estar envolvido na “salvação”.
328

 Porém, se o 

poeta e o historiador “têm a tarefa de acionar esse processo narrativo e envolver-se 

nele”, nota-se que a narração nunca é vã para Arendt. Aquela “ilusão existencial”, 

portanto, aparece como efetiva, mas nunca seria permanente, de maneira que sempre 

haveria a possibilidade de não se “relegar as incertezas da ação ao total esquecimento”. 

Como se verá posteriormente, quando se averiguar a maneira pela qual a autora narra a 

Revolução Americana, esse próprio “domínio do passado” que a autora trata poderá ser 

visto por ela de maneira positiva. E sempre haveria como retirar do “esquecimento” os 

elementos do “acontecimento” “enquanto o sentido dos acontecimentos permanecer 

vivo.” Assim, a autora legitima uma fenomenologia a qual tendo como ponto de partida 
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 É de se perceber que a questão atinente ao domínio do passado, para Arendt, seria problemática. Aqui, 

aparece haver uma oposição clara à noção segundo a qual a historiografia é capaz de captar o passado da 

maneira como realmente teria ocorrido. Assim, a autora, dando concretude a sua posição segundo a qual 

as categorias não se configuram como “formas de ser, determinações de existência”, ela critica a própria 

possibilidade de uma história calcada na representação adequada da realidade. É interessante mencionar 

que a posição da autora, assim, alinha-se com a de Heidegger contra a “historiografia” de que trata o 

autor. Sobre uma abordagem inicial sobre Heidegger e a “historiografia”, Cf. SARTORI, 2010 b. 
328

 Quando se tratar da questão da “validade exemplar” em Hannah Arendt, perceber-se-á que não 

necessariamente por uma narração aparecer com “sempre repetida” ela traria em si elementos de 

justificação. Como se verá mais à frente também, quando se tratar das narrativas de Arendt acerca da 

Revolução Francesa e da Revolução Americana, será possível se ver também que, mesmo se tratando de 

uma forma de narração, de certo modo, repetida, a autora não deixa de creditar à narrativa acerca da 

Revolução Americana grande potencial contrário ao “esquecimento da política”. 
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o presente, remete ao passado para que os elementos “esquecidos” no presente possam 

ser trazidos à tona novamente.  

Portanto, a narração não só “justifica”, ela pode retirar do “esquecimento” aquilo 

que deve ser “salvo”. Isso é essencial para que se perceba posteriormente como a autora 

narrará “acontecimentos” peculiares, as experiências revolucionárias, notadamente a 

experiência americana. 

Agora, porém, deve-se continuar tratando da questão no grau de abstração que 

até aqui se permite. 

Tratando da narração e da posição do historiador, a pensadora continua. Arendt 

complementa o ponto tratando das singulares existências individuais, as quais também 

narrariam as suas próprias vidas, de maneira retrospectiva: 

 

Ratificada pelo poeta ou pelo historiador, a narração da história obteve permanência e 

estabilidade. Assim a narrativa recebeu seu lugar no mundo, onde sobreviverá a nós. Lá 

ela pode subsistir, uma estória entre muitas. Não há nenhum sentido para essas estórias 

que lhes seja inteiramente destacável – e isso também sabemos por nossa experiência 

pessoal não poética. Nenhuma filosofia, nenhuma análise, nenhum aforismo, por mais 

profundos que sejam, podem se comparar em intensidade e riqueza de sentido a uma 

estória contada adequadamente. (ARENDT, 2008 b, ps. 30-31) 

 

 A autora, por conseguinte, vê as estórias particulares como fonte de inestimável 

riqueza e elas seriam justamente “ratificadas pelo poeta ou pelo historiador”, “obtendo 

permanência e estabilidade”; deste modo, não só o historiador é visto ao lado do poeta, 

o que levaria a crer que suas atividades teriam natureza similar (o que teria ocorrido na 

Grécia antiga e, agora, é retomado por Arendt), mas também seria o historiador 

essencial na medida em que essa “permanência e estabilidade” mencionadas pela autora 

de A Condição Humana permaneceriam no “mundo” justamente como os frutos do 

“trabalho” visto outrora. Ou seja, o narrador, como poeta ou historiador traria consigo 

um elemento de poiesis ainda não necessariamente vinculado às vicissitudes do modelo 

do “trabalho” que imperaria na modernidade; assim, seria possível que as narrações 

ganhassem certa estabilidade no “mundo” sem que necessariamente ficassem presas em 

um processo produtivo que englobaria os sujeitos individuais.  

Esse elemento de estabilidade da narração deve ser visto em relação com o 

“trabalho”: esse último seria realizado “sobre” a natureza sendo uma atividade 
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essencialmente intrusiva, que visaria “dominar”; aqui, no entanto, aquela “mediação das 

coisas” presente tanto no “trabalho” como no “labor” não teria lugar, sendo a atividade 

do historiador essencialmente intelectual e, assim, possuindo certo grau de autonomia 

quanto à vita activa, tratada por Hannah Arendt em A Condição Humana. Ou seja, 

aquelas vicissitudes do “trabalho” não estariam necessariamente presentes na narração 

arendtiana, o que possibilita que essa seja vista de maneira também positiva pela autora. 

A autora, pois, vê a narração com a dimensão positiva da poiesis, e não como o 

“trabalho” tratado anteriormente. Embora ambos sejam correlatos, há de se destacar que 

no último aparecem, segundo Arendt, as vicissitudes modernas enquanto na primeira, os 

elementos positivos da produção de uma “obra”, como a obra de arte dos poetas antigos, 

poderiam ser centrais. Trata-se, assim, de uma questão de preponderância. Na 

modernidade, em meio ao “esquecimento da política” prevalece o elemento intrusivo do 

“trabalho” enquanto no narrar muito mais similar à poiesis grega o “domínio da 

história” não seria necessariamente agressivo e, como se verá, apareceria por meio da 

mediação do próprio julgar, ligando-se história e ética. Ou seja, também a narração, tal 

qual a “ação” apareceria sem a mediação das “coisas” sob este aspecto. E nesse ponto 

do desenvolvimento da teoria da autora, há de se notar que a narração, que teria sua 

possibilidade ancorada na “ação” e na “revelação” (como visto anteriormente), também 

permanece no “mundo” e poderia permear a memória.  

Essa permanência se daria de maneira peculiar, pois a atividade intelectual da 

narração não teria as mesmas peculiaridades da “ação”, a qual estaria na vita activa; a 

narração não é, por exemplo, realizada imediatamente em pluralidade ou de maneira 

imprevisível e mesmo “milagrosa” – os fatos a serem narrados já são de conhecimento 

do narrador anteriormente, é preciso se notar. E aí, uma parte da passagem acima é 

importante: “não há nenhum sentido para essas estórias que lhes seja inteiramente 

destacável” – a riqueza que a autora vê nas “estórias” singulares emerge novamente. Na 

medida em que os sentidos estariam, todos, presentes na “estória”, sendo essa, inclusive, 

superior à filosofia e aos aforismos, haveria inúmeros sentidos os quais deveriam ser 

“ratificados” pelo historiador. Haveria, portanto, não só uma História que poderia trazer 

algo distinto do “sentido [que] pode persistir por longuíssimos períodos de tempo” 

quando o “‟domínio do passado‟ pode assumir a forma de narração sempre repetida”: o 

historiador poderia “acionar o processo narrativo e envolver-se nele”, o que implicaria 

em poder trazer essa “riqueza de sentido” que menciona a autora mesmo quando a 
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narração aparece como repetição, como se verá à frente ao se tratar da relação entre 

“fundação” e “revolução”.  

Ao trazer essa “riqueza de sentidos” o historiador poderia ir contra a repetição 

existente na cotidianidade, atuando, assim, de acordo com aquilo que haveria de novo 

no “acontecimento” de maneira a se opor também ao “esquecimento”. A história, deste 

modo, poderia aparecer de uma maneira que não seja a da mera “justificação”, 

aparecendo primordialmente como “salvação”.
329

 

 Ao historiador, pois, caberia não só “acionar” e “envolver-se” no processo 

narrativo; sendo que “o único [modo] possível de preparar e contar uma história é 

eliminar do que realmente aconteceu os elementos „acidentais‟”, haveria uma 

“seletividade” por parte daquele que conta a narrativa envolta em uma “riqueza de 

sentidos”. E isso é central para que se tenha em conta como a autora vê a narração; 

também é de grande importância para se tratar de sua própria narração sobre a 

revolução, como se verá posteriormente. Aqui, porém, há de se apontar outro aspecto 

importante: a autora menciona também que haveria algo como “uma estória contada 

adequadamente” de maneira que é preciso salientar: a narração, por mais “seletiva” que 

possa ser, para a autora, não poderia ser arbitrária já que somente aquela “estória 

contada adequadamente” possuiria a inestimável “riqueza de sentido” mencionada 

anteriormente. Hannah Arendt, assim, parece ir contra a ausência de critérios para que 

se julgue e há de se ver como isso efetivamente se desenvolve na autora na medida em 

que o julgamento do historiador se relaciona com o “acontecimento”. 

 Viu-se que a atividade do historiador não se enquadraria no “labor”, no 

“trabalho” ou na “ação”, embora dependa muito dessa última e tenha íntima relação 

com o “trabalho”, uma vez se tratando de uma forma de poiesis. Assim, o historiador 
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 Pode-se, deste modo concordar com aquilo colocado por André Duarte: “o tema da „repetição‟ das 

possibilidades políticas guardadas no passado conecta-se com a sua reconsideração da temporalidade do 

pensamento e com a sua estratégia hermenêutica de desobstrução dos sedimentos metafísicos que 

encobrem o passado político em suas manifestações primordiais. Para Arendt o passado não oferece 

apenas contrastes elucidativos e modelos heurísticos com os quais se pode confrontar e julgar o presente, 

ele também guarda consigo um estoque de possibilidades políticas que não são de modo algum passadas, 

pois ainda irrompem subitamente no presente.” (DUARTE, 2000, p. 136) O pensador remete à 

“temporalidade do pensamento” a qual a autora trata com base em Heidegger principalmente; menciona 

também os “sedimentos metafísicos que encobrem o passado” os quais em Arendt se ligam ao 

“esquecimento da política”, e, por fim, trata da “estratégia hermenêutica da autora” a qual se liga 

intimamente à sua fenomenologia em que se busca o “originário” mesmo quando se trata da história e da 

narração. 
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não estaria envolto na vita activa diretamente, sendo sua atividade vista pela autora de 

maneira distinta. Veja-se a passagem abaixo, que é elucidativa sobre o assunto: 

 

Aqui nós nos preocuparemos, não pela primeira vez, com o conceito de história, mas 

também estaremos dispostos a refletir acerca do significado mais antigo da palavra o 

qual, como muitos outros termos em nossa linguagem política e filosófica, é grego na 

origem derivado de historien, “questionar para dizer como foi”. Legein ta eonta em 

Heródoto. Mas a origem desse verbo está por sua vez em Homero (Ilíada XVIII), em 

que o substantivo histor (historiador, no contexto) aparece, e o historiador homérico é 

aquele que julga. Se o julgamento é nossa faculdade para lidar com o passado, o 

historiador é o questionar que ao se relacionar com o que conta estabelece um 

julgamento acerca disso. Se é assim, nós podemos recuperar nossa dignidade humana, 

reconquistá-la da pseudo-divindade chamada História moderna, sem negar sua 

importância, mas negando seu direito a estabelecer o julgamento final. (ARENDT, 

1992, p. 5) 
330

 

 

O primeiro aspecto a se notar é que a pensadora tenta inserir a história entre 

“muitos outros termos em nossa língua política e filosófica”. Assim, pelo que já se 

ressaltou, deve-se perceber que Arendt, com o intuito de lidar com uma noção de 

história a qual posso ser coerente com os propósitos de sua teoria, vê essa última em 

meio à política e à filosofia, mas principalmente em meio à política, que a autora busca 

resgatar do “esquecimento” na modernidade. 

 A passagem acima, por sua vez, encontra-se justamente nas anotações da autora 

sobre a filosofia política de Kant. O texto é considerado essencial por conter 

informações essenciais sobre aquilo que poderia ser o terceiro volume, o qual trataria do 

julgar, de A Vida do Espírito, obra que traz uma reflexão sobre a vita contemplativa. 

Para o que interessa aqui, ressalta-se essa questão por, nesse ponto, a questão da história 

aparecer juntamente com a questão do julgamento. Assim, logo no começo do texto, 

Arendt lembra já ter tratado do “conceito de história” de maneira que as considerações 

tecidas nesse seu texto só podem ser vistas depois de um longo percurso traçado pela 

pensadora (os aspectos, ao menos aqueles de maior relevância, atinentes ao conceito de 
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 “Here we shall have to concern ourselves, not for the fist time, with the concept of history, but we may 

be able to reflect on the oldest meaning of this word, which, like so many other terms in our political and 

philosophical language, is Greek in origin, derived from historien, „inquire in order to tell how it was‟. 

Legein ta eonta in Herodotus. But the origin of this verb is in turn Homer (Iliand XVIII), where the noun 

histor („historian‟, as it were) occurs, and that Homeric historian is the judge. If judgment is our faculty 

for dealing with the past, the historian is the inquiring man who by relating it sits in judgment over it. If 

that is so, we may reclaim our human dignity, win it back, as it were, from the pseudo-divinity named 

History of the modern age, without denying its importance but denying its right to be the ultimate judge.” 

(ARENDT, 1992, p. 5) 
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história em Hannah Arendt foram elencados acima). A autora, depois, continua 

afirmando a origem grega do conceito de história o qual apareceria “originariamente” – 

e, pelo que se viu, sem o “desvio conceitual” pelo qual os conceitos teriam vindo a 

passar na modernidade – na Grécia. 

Já aqui, portanto, o aspecto ligado às noções “originárias” de Arendt e a sua 

teoria sobre a história se relacionam. O que é importante não só por a autora ter em 

consideração em grande parte de sua teoria o modelo antigo, sobretudo o grego; mas 

porque ela vê as “origens” do conceito de história em oposição àquela noção segundo a 

qual a história seria “feita pelo homem” – aí, a autora continua ao afirmar que, 

“originariamente”, a história seria tanto um “questionar para dizer como foi” como algo 

ligado ao historiador que, em Homero, seria aquele que julga. Assim a história não 

poderia “estabelecer o julgamento final” também na medida em que o julgar seria 

essencial ao próprio historiador. Se há uma história bem vista por Arendt, pois, essa 

passa por sua teoria política, a qual passa pelo julgamento, que é visto por meio de Kant 

pela autora.
331

 Por conseguinte, o julgamento aparece ligado intimamente à história, 

mas principalmente ao historiador aqui, de maneira que a questão levantada pela autora 

anteriormente acerca da “justificação” e da “salvação” ganha novos contornos: havendo 

a possibilidade do julgamento do historiador, há também a possibilidade de uma história 

que não assuma simplesmente aquilo que deveria ser “salvo” de maneira arbitrária (e o 

modo como a autora trata a relação entre o narrar e o julgar é essencial para que se veja 

como ela busca escapar disso). 

 Anteriormente, a autora afirmara que “ratificada pelo poeta ou pelo historiador, 

a narração da história obteve permanência e estabilidade”; agora, a questão aparece na 

medida em que essa “ratificação” se dá, inclusive, na medida em que o historiador é 

“aquele que julga” possuindo aquela “estória contada adequadamente” a possibilidade 

de emergir de maneira mais duradoura e permanente por o historiador ratificá-la; a 

questão também tem relevo por o julgamento ser, para Hannah Arendt, “nossa faculdade 

para lidar com o passado”, sendo o historiador aquele que, ao questionar, “se relacionar 

com o que conta” e estabelecer “um julgamento acerca disso” encontrando-se com o 
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 No que há de se notar que, neste ponto, a autora se afasta de Heidegger, de Kierkgaard e de Nietzsche. 

Aqui, a referência é, sobretudo, Kant. Assim, há de se perceber que, de acordo com aquilo que vai tratar, 

Arendt bebe em distintos pensadores, os quais, por sua vez, são interpretados de maneira peculiar. Isso, 

antes, já foi relacionado ao caráter manipulatório do método arendtiano e aparece aqui na medida em que 

a autora tem em conta um conceito de história que aceite. 
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extraordinário. O historiador, portanto, depara-se com a questão do “esquecimento” – e 

pode-se mesmo dizer que há aí uma preponderância do historiador sobre a história 

entendida como um processo objetivo; a história, pois, aparece, mas é vista 

essencialmente como um conjunto de narrativas, as quais são ratificadas pelo juízo do 

historiador. 

 A questão parece essencial à pensadora. Não só o julgamento, quando essa 

faculdade se liga à história e ao historiador, aparece como auxiliar para o problema que 

Arendt se defrontara em As Origens do Totalitarismo. O julgamento, como se vê, é 

central. A definição que a autora dá acima acerca da história vem prosseguida 

justamente da seguinte possibilidade: “nós podemos recuperar nossa dignidade humana, 

reconquistá-la da pseudo-divindade chamada História moderna”. Portanto, as críticas da 

autora à história “feita pelo homem” chegam ao ponto de essa ser vista não só como um 

processo teleológico em que o singular é dissolvido – tratar-se-ia, inclusive, de uma 

“pseudo-divindade” a qual colocaria os homens em um processo ininterrupto em que a 

novidade seria negligenciada juntamente com o “acontecimento”; haveria a necessidade 

de se “recuperar” a “dignidade humana”, assim: com a valorização do historiador e do 

julgamento em detrimento de qualquer desenvolvimento progressivo das relações 

sociais na história vista como um processo dotado de objetividade.  

Para que se aprofunde o assunto, são necessários alguns comentários acerca do 

julgar, relacionado à história, em Arendt.
332

 

Há uma passagem que pode esclarecer o ponto de partida de Arendt acerca do 

assunto tratado nesse momento: 

 

Encontramos em Kant a comum distinção ou o antagonismo entre a teoria e a prática 

que, em matéria política, é a distinção entre o espectador e o ator, e para nossa surpresa 

vimos que o espectador tinha precedência: o que contava na Revolução Francesa, o que 

fazia dela um acontecimento histórico-mundial, um fenômeno a não ser esquecido, não 

eram os feitos ou os desfeitos do atores, mas as opiniões, a aprovação entusiasmada, dos 

espectadores, das pessoas as quais elas mesmas não estavam envolvidas. Vimos que 
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 Isso deve ser feito, tendo-se em conta aquilo mencionado também sobre a narração: não se trata de 

uma atividade imediatamente identificada na vita activa. A questão do julgar seria tratada em A Vida do 

Espírito, no entanto, a obra não pôde ser terminada, restando somente anotações acerca dessa “faculdade 

para lidar com o passado”. Por conseguinte, aquilo que segue sobre a relação entre o julgar e o historiador 

tem um caráter mais aproximativo do que o utilizado até aqui; basear-se-á, principalmente, a exposição 

nos textos de Arendt sobre a filosofia política de Kant, textos nos quais tanto a questão da história quanto 

a do julgar aparecem, mediadas por considerações acerca da teoria do filósofo, de maneira pungente.  
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esses espectadores que não participavam ou se envolviam – quem, por assim dizer, 

deixaram o acontecimento em casa na história da humanidade e portanto para a ação 

futura – estavam envolvidos entre si (em contraposição ao espectador pitagórico nos 

jogos olímpicos ou ao espectador da caverna de Platão, os quais não podiam se 

comunicar com os outros). (ARENDT, 1992, p. 65) 
333

 

 

 Novamente há um esforço por parte da autora para que o seu prisma seja aquele 

da política (e isso já é feito com referência à revolução, o que é importante para o 

presente escrito). Para se averiguar se a Revolução Francesa seria ou não um 

“acontecimento histórico-mundial”, “um fenômeno a não ser esquecido” (no que fica 

clara a relação da temática aqui tratada com aquela do “esquecimento”), a perspectiva a 

ser adotada seria justamente a da política. No que, para a pensadora, em Kant haveria 

não só aquela distinção “comum” entre a teoria e a prática (distinção, separação essa 

também presente na autora, como já destacado) - a questão apareceria na medida em 

que não só essa distinção é efetiva: ela se mostra como aquela entre o ator e o 

espectador, o que é feito tendo em conta se tratar de “matéria política”.  

Os dilemas apresentados pela autora teriam sua solução no campo da política e 

somente aí, isso deve ficar claro. E nesse momento surge algo importante: a autora de A 

Condição Humana tratara da vita activa, analisando a atividade humana, e tratara da 

vita contemplativa posteriormente em A Vida do Espírito. Viu-se até aqui como a 

questão do “labor”, do “trabalho” e da “ação” se delineavam em Hannah Arendt; 

também se percebeu que a narração, central na concepção da pensadora acerca da 

história, não poderia se enquadrar diretamente em quaisquer desses conceitos aplicáveis 

à vita activa. E mais: o historiador somente poderia narrar a história em retrospectiva, 

depois que o “acontecimento” já tivesse se dado.  

Assim, é preciso acentuar: o historiador não seria ator, mas espectador. Arendt 

tem por essencial o julgamento do espectador e não o processo pelo qual os fatos se 

delineiam efetivamente, colocando-se de modo claramente idealista. A questão da 
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 We found that in Kant the common distinction or antagonism between theory and practice in political 

matters is a distinction between the spectator and the actor, and to our surprise we saw that the spectator 

had precedence: what counted on French Revolution, what made it a world-historical event, a 

phenomenon not to be forgotten, were not the deeds and misdeeds of the actors but the opinions, the 

enthusiastic approbation, of spectators, of persons who themselves were not involved. We saw that these 

uninvolved and non-participant spectators – who as it were, made the event at home in the history of 

mankind and thus for all future action – were involved with one another (in contradiction to the 

Pythagorean spectator at the Olympic games or the spectator in the Platonic cave, who could not 

communicate with one another. (ARENDT, 1992, p. 65) 
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história, assim, se delineia na media em que o historiador, ao menos neste aspecto, está 

do lado do espectador, podendo ratificar as diferentes “estórias” na medida em que não 

necessariamente compartilha diretamente das experiências que compuseram o 

“acontecimento”. A autora, assim, ao dar sua interpretação sobre a “filosofia política de 

Kant” (a qual ela trata como a “sua não-existente filosofia política” no sentido de que o 

autor não haveria a desenvolvido propriamente, deixando somente insights na Crítica 

da Faculdade de Julgar), enfatiza pontos essenciais para a sua própria concepção. 

Tratando da Revolução Francesa, por exemplo, Arendt diz não ser a causalidade 

presente na própria realidade social que levaria ao que mais interessa para o historiador, 

mas a revolução ter se configurado como um “acontecimento”: “um fenômeno a não ser 

esquecido”, o que se daria não “pelos feitos ou desfeitos dos atores”, mas por meio das 

“opiniões”, da “aprovação entusiasmada” dos espectadores. E dentre esses últimos está, 

para Hannah Arendt, o historiador.  Aqueles que “deixaram o acontecimento em casa na 

história da humanidade” teriam sido também os espectadores os quais, por sua vez, 

estariam também envolvidos entre si, inclusive, comunicando-se em pluralidade – e ai 

aparece um ponto importante. A esfera em que a história que Arendt advoga se dá não é 

aquela de um processo objetivo, mas aquela de um ambiente o qual se apresenta, 

inclusive, sobre a forma de opinião que seria essencial para a emergência do 

autenticamente político.
334

 

Pelo menos aí, pois, o campo da opinião dos espectadores aparece como de 

importância central. Há de se ressaltar, a pensadora, sob esse ponto específico, se 

aproxima mais de uma visão à Habermas que à Heidegger.
335

 E há de se ver que um dos 
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 Já adiantando a posição da autora acerca da Revolução Americana em oposição à Revolução Francesa, 

pode-se dizer que a questão da opinião aparece para Arendt aí com centralidade. Veja-se como se teria 

formado nos EUA um quadro institucional m que a opinião seria privilegiada: “a opinião foi descoberta 

por ambas as revoluções, a Francesa e a Americana, mas só a última – e isso mostra uma vez mais a alta 

categoria de sua criatividade política – soube como construir uma instituição durável para a formação de 

opiniões públicas dentro da própria estrutura da república.” (ARENDT, 2001, p. 281) 

335
 Claro que Arendt não se inspira em Habermas...isso seria impossível inclusive por óbvias razões 

cronológicas. Deve-se notar, porém, que Habermas busca a opinião pública na medida em que lá poderia 

haver a preponderância da “razão comunicativa”, enquanto Heidegger sempre é muito crítico quanto à 

opinião, relacionando-a à impessoalidade e à alienação, segundo ele, inerentes ao cotidiano moderno. 

Veja-se a passagem presente em uma famosa obra de Heidegger sobre o modo como as opiniões, mesmo 

as mais elaboradas, se apresentam no contexto moderno: “não se pensa mais; ocupamo-nos da „Filosofia‟. 

Na concorrência dessas ocupações elas então exibem-se publicamente como „ismos‟, procurando 

sobrepujar uma a outra. O domínio dessas expressões não é causal. Ela reside, e isso particularmente nos 

tempos modernos, na singular ditadura da opinião pública. A assim chamada „existência privada‟ não é, 

entretanto, ainda o ser-homem essencial e livre. Ela simplesmente crispa-se numa negação do que é 
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grandes motivos da política em Arendt, a pluralidade, aparece também aqui de maneira 

que àquela noção de história vista, segundo Arendt, pela filosofia de Marx e de Hegel, a 

pensadora opõe a pluralidade defendida em sua teoria política, expressa em sua 

concepção de história. A ênfase no espectador, como vista aqui neste ponto específico, 

ainda tornaria impossível ver a história principalmente como “feita pelo homem”; antes, 

ela somente é vista como “acontecimento” e em retrospectiva. Ocorre aqui também que, 

em oposição ao que teria ocorrido na tradição filosófica iniciada com Platão e que teria 

também como expoentes Hegel e Marx, o aspeto central (assim como na “ação”, a qual 

se encontraria no âmbito da vita activa) apareceria somente em pluralidade na medida 

em que os espectadores estavam “envolvidos entre si”. Ou seja, não se trataria de um 

espectador que elaboraria uma filosofia da história, mas de espectadores os quais 

reconheceriam a grandeza do “acontecimento”.  

À “ideologia da história” logicizada e auto-referencial, Arendt contrapõe em 

Kant, uma noção essencialmente política (nos termos da autora) em que o grande 

exemplo seria a posição do autor da Crítica do Juízo sobre a Revolução Francesa; a 

pensadora vê o julgamento de Kant acerca da Revolução Francesa não só como aquele 

do espectador, mas também daquele que acompanha os demais espectadores que 

formam sua comunidade, que aqui é distinta da comunidade trazida à tona pelo 

irracionalismo da “miséria alemã”, é importante ressaltar. Essa comunidade não teria 

em si quaisquer elementos de uma unidade orgânica ou de qualquer coletividade mítica; 

tratar-se-ia de uma forma de comunidade essencialmente discursiva em que a “abertura” 

se daria, não na medida em que se aceita qualquer “destino”, mas no convívio 

essencialmente discursivo dos espectadores – assim como na “ação”, no julgar o homem 

estaria inserido em pluralidade sendo o julgar indissociável do entendimento arendtiano 

sobre a política.
336

 Com isso, a autora se afasta da posição que atribui à filosofia, a de se 

                                                                                                                                                                                   
público.” (HEIDEGGER, 2005, ps. 13 e 14) Para uma análise dessa posição de Heidegger, cf. SARTORI, 

2010 b. 

 
336

 Nesse ponto, pois, muito embora a noção de “abertura” e de “noção linguagem” apareçam lado a lado, 

relacionando-se, inclusive, ao “acontecimento”, não é possível ver a pluralidade de Arendt de modo 

análogo Àquela que imperaria no cotidiano impessoal heideggeriano ou no “povo”, na “nação” que o 

irracionalismo do entre guerras louva. 
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colocar acima do “senso comum” 
337

, buscando justamente nesse o apoio para um 

julgamento adequado: 

 

Senso comum é senso de comunidade, sensus comunis, distinto do sensus privatus. Esse 

sensus comunis é ao que o julgamento recorre em todas as pessoas, e é essa 

possibilidade de recorrer que dá aos julgamentos sua “validade especial”. [...] Quando 

se julga, julga-se como um membro da comunidade. (ARENDT, 1992, p. 72)
338

 

 

 Aqui, a ênfase na comunidade (distinta daquela enfatizada na Alemanha do 

início do século XX) é clara, o que leva a relacionar mais ainda a problemática da 

história em Arendt à preponderância que a autora visa conceder à política.  Aqui se deve 

destacar algo de grande importância: neste ponto, Hannah Arendt afasta-se muito de 

uma “teoria aristocrática do conhecimento” (Lukács) – nesse ponto específico, 

encontra-se como uma antípoda de seus mestres alemães.  E para a autora a questão 

aparece já na medida em que o julgamento estaria enraizado no próprio senso comum, o 

qual é visto como sensus comunis, em oposição ao sensus privatus. O julgar, para a 

autora, relaciona-se a esse senso de comunidade, o qual se colocaria em um espaço 

autenticamente público.
339

 E esse senso aparece enraizado na esfera pública, na política 

e na opinião, os quais são valorizados pela pensadora, quanto a esse aspecto (outros 

serão vistos depois de se tratar da noção de revolução na autora), de modo que Hannah 

Arendt se opõe a uma posição imediatamente elitista. Por conseguinte, a questão 

levantada anteriormente acerca da possibilidade da ratificação da “riqueza de sentido a 

uma estória contada adequadamente” ganha nova luz na medida em que o julgar aparece 

politicamente, e na esfera pública (a questão a ser analisada depois será justamente 

como se equaciona a esfera em Arendt), como essencial à autora: 

 

A vantagem que o espectador tem é de ver o ato como um todo, enquanto cada um dos 

atores sabe somente sua parte ou, se ele puder julgar da perspectiva da ação, somente a 
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 Deve-se notar que as posições de Arendt favoráveis e elogiosas quanto ao senso comum estão em 

direta oposição a uma teoria aristocrática do conhecimento, presente numa posição diretamente contrária 

à valorização do cotidiano, por exemplo. 
338

 “Common sense is community sense, sensus comunis, as distinguish from sensus privatus. This sensus 

comunis is what judgment appeals to in anyone, and it is this possible appeal that gives judgments „their 

special validity.‟  […] „when one judges, one judges as a member of a community‟.” (ARENDT, 1992, p. 

72) 

339
 Novamente, há de se destacar que, neste ponto ao menos, há maior proximidade da autora com 

Habermas que com Heidegger. 
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uma parte do todo diz respeito a ele. O ator é parcial por definição. (ARENDT, 1992, 

ps. 68-69) 
340

  

 

 O espectador, o qual daria relevo aos “acontecimentos” históricos, estabeleceria 

seu julgamento na medida em que estaria afastado da atividade que dá “causa” ao 

“acontecimento” podendo, assim, escapar da parcialidade do ator (e de qualquer “fazer a 

história”) e, de acordo com o sensus comunis, estabelecer seu julgamento o qual, em 

conjunto com os demais julgamentos dos espectadores, deixará “o acontecimento em 

casa na história da humanidade e portanto para a ação futura”.
341

 O julgar, por 

conseguinte, também ganha relevo na teoria da autora na medida em que, “iluminados” 

pelo “acontecimento”, os espectadores julgam, no que se percebe uma tensão neste 

ponto entre uma concepção “comunicativa”, para que se acompanhe Habermas, de 

julgar e uma concepção ligada à filosofia heideggeriana. Ao mesmo tempo em que a 

autora tem por base para seu pensamento muitos aspectos da teoria do autor de O Ser e 

o Tempo, nesse ponto específico, sua teoria não é, de imediato, compatível com as 

posições de Heidegger. A linguagem e o discurso continuam tendo uma tonalidade de 

“abertura”, certamente, porém, isso ocorre em pluralidade para Arendt, sendo que a 

autora inclusive afirma suas posições sobre o assunto de modo a se contrapor à tradição 

filosófica a qual critica, e que teria por expoentes Marx e Hegel, mas também Heidegger 

e Nietzsche. Para que se perceba da questão de melhor modo, deve-se ver a passagem 

seguinte: 

 

Somente o que toca, afeta, alguém na representação, quando alguém não mais estiver 

afetado pela presença imediata – quando alguém não está envolvido, como o espectador 

que não estava envolvido na Revolução Francesa – pode-se julgar como certo ou errado, 

importante ou irrelevante, bonito ou feio ou algo intermediário. [..] Removendo o objeto 

estabelece-se a condição para a imparcialidade. (ARENDT, 1992, p. 67) 
342
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 “The advantage of the spectator has is that he sees the play as a whole, while each of the actors knows 

only his part or, if he should judge from the perspective of acting, only the part of the whole that concerns 

him. The actor is partial by definition.” (ARENDT, 1992, ps. 68-69) 

341
 Essa distinção entre os espectadores e os atores remete, por sua vez, a um aspecto central para a teoria 

de Marx: à divisão do trabalho. Isso não pode ser tratado no momento, entretanto, somente podendo ser 

visto com o devido cuidado na conclusão do presente texto. 
342

 Only what touches, effects, one in representation, when one can no longer be affected by immediate 

presence – when one is uninvolved, like the spectator who was uninvolved  in the actual doings of the 

French  Revolution  - can be judged to be right or wrong , important or irrelevant, beautiful or ugly or 

something in between. […] By removing the object, one has established the conditions for impartiality. 

(ARENDT, 1992, p. 67)  
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 A distinção entre quem atua e quem é espectador é marcante e uma posição 

aparece como privilegiada quando se tem em conta a narração. O espectador, nesse 

sentido, teria vantagem sobre o ator ao não estar envolvido diretamente com o 

“acontecimento”, como já mencionado – “removendo-se o objeto estabelece-se a 

condição para a imparcialidade”; e, assim, o espectador aparece, por meio da 

“representação” (termo muitíssimo criticado por Heidegger), com a própria 

possibilidade da imparcialidade, o que pode ser essencial para que se estabeleça no 

pensamento de Arendt aquela referida “riqueza de sentido a uma estória contada 

adequadamente”. Aqui, pois, aparece de modo mais concreto a oposição da autora 

contra a história “feita pelo homem”: aqueles que “fazem” a história objetivamente 

sequer seriam capazes de narrá-la, dada a parcialidade de seu ponto de vista enquanto 

aqueles que seriam “afetados” somente na “representação” pelo “acontecimento” seriam 

capazes de um julgamento correto. A história, assim, aparece com “riqueza” e sem a 

limitação atribuída por Arendt ao “ator” somente para aquele que não participa dos 

“acontecimentos”, para aquele que, por assim dizer, é somente “iluminado pelo 

acontecimento”.  

Isso somente se daria na medida em que a “comunidade” é enfatizada pela 

autora, quem diz ser central ao julgamento também conseguir transpor a mera 

individualidade em que chegando à “‟mentalidade alargada‟ [que] é a condição sine qua 

non para o correto julgamento: o senso de comunidade torna possível a mentalidade 

alargada.” (ARENDT, 1992, p. 73)
343

 Ou seja, essa “comunidade” e individualidade que 

transpõem a particularidade limitada somente se apresentam na medida em que há a 

distinção entre aqueles que atuam e aqueles que enxergam as “ações” depois de 

consumado o “acontecimento” – há, pois, deve-se dizer, certa divisão do trabalho 

pressuposta a todo o momento na teoria de Hannah Arendt. Isso, no entanto, não pode 

ser visto aqui em sua concretude na medida em que deve ser enxergado quando se tem 

em mente a posição da autora acerca da relação entre a política, a esfera produtiva e a 

emergência do novo na historia por meio da revolução. Por isso, deve-se enfatizar: a 

“mentalidade alargada” de que trata Hannah Arendt aparece em uma “forma de 

comunidade” em que a “abertura” é essencial – no entanto, o modo como emerge e se 

                                                             
343

 “enlarged mentality” is the condition sine qua non of the right judgment: ones community sense makes 

it possible to enlarge one´s mentality. (ARENDT, 1992, p. 73) 
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mantém essa “comunidade” ainda será visto posteriormente, e será decisivo. O 

julgamento, pois, entrelaça-se com a história – nisso, encontra-se, segundo Arendt, 

permeado pela “comunidade”, pela pluralidade, pela opinião e pela política, de modo 

que a autora se opõe a uma “teoria aristocrática do conhecimento” por meio da 

valorização do senso comum; no entanto, deve restar claro aqui que o essencial apara 

que se possa compreender o modo como a autora toma essa posição somente poderá ser 

visto depois de se averiguar as determinações da revolução em sua teoria. A relação da 

teoria da autora sobre a filosofia política de Kant e a história assim, deve continuar a ser 

vista aqui.  

A pluralidade que a autora coloca em sua teoria, e neste ponto específico, tem 

por base a “representação” e a “mentalidade alargada”, fugindo inclusive da 

terminologia da filosofia de Heidegger e se aproximando de termos que o autor muito 

critica. Nesse sentido, deve-se perceber que a interpretação da “mentalidade alargada” 

dada pela autora refere-se imediatamente ao “senso de comunidade”, de maneira que o 

julgar se dá, também nesse sentido, tendo em conta a pluralidade e a política. Isso é 

essencial para a autora e deve ser tido em conta ao se ver, em Arendt, uma historiografia 

que não seria mera “justificação” e que não se daria pelo prisma do “trabalho”, mas, 

tendo em conta a “ação”. 
344

  

Ao se enfatizar a “comunicação” formada pelo discurso que daria “abertura” ao 

“acontecimento”, os “espectadores” constituem-se em Hannah Arendt como algo 

carente de determinações concretas, sendo a pluralidade, em verdade, somente 

postulada pela pensadora. Assim, ela permanece no campo do idealismo, mas não se 

coloca em um campo em que a “comunidade” é pré-concebida de acordo com 

determinações míticas como as da “nação”, da “raça”, do “solo”. Em verdade, tendo-se 

em conta a sua teoria acerca da “ação” é mesmo possível ver como essa “comunidade 

de espectadores” aparece em Arendt, como aquela comunidade da política; no entanto, 

como se viu, essa pluralidade tem, em Arendt, um fundamento, inclusive, até certo 

ponto, teológico. Assim, o idealismo da autora é claro e se coloca ao lado de sua postura 

irracionalista, ao mesmo tempo em que Hannah Arendt se opõe a seus mestres de 
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 A relação entre “mentalidade alargada” e “ação” é deixada clara por Lafer: “da mentalidade alargada 

provém o consenso, que apara Hannah Arendt parte do reconhecimento que o homem não pode agir 

sozinho, isoladamente, pois os homens, se querem conseguir algo no mundo, precisam atuar 

conjuntamente. É do nós do agir conjunto que nasce o poder, entendido como o recurso gerado pela 

capacidade dos membros de uma comunidade política de concordarem com um senso comum de ação.” 

(LAFER, 2002, 1980, p. 30) 
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outrora. E isso será essencial na conclusão em que se verá com mais cuidado a 

particularidade da teoria da autora aqui estudada, particularidade essa, não é preciso 

insistir, que só é explicitada quando se tem em conta sua posição concreta diante da 

realidade. Assim, a comunidade de que fala Arendt aqui, pois, aparece amparada na 

pluralidade em termos um tanto quanto problemáticos, os quais podem ainda ser melhor 

compreendidos - no que é preciso se perceber que o próprio fundamento que a autora dá 

àquilo que foi tão importante anteriormente quando se tratou da “ação” também vem à 

tona aqui, embora com uma tonalidade distinta: 

 

A comunicabilidade obviamente depende da mentalidade alargada; somente se pode 

comunicar caso se esteja apto a pensar da perspectiva de outra pessoa; caso contrário 

nunca se encontrará [o interlocutor], nunca se falará de uma maneira que ele 

compreenda.  (ARENDT, 1992, p. 74) 
345

 

 

 Aqui, algumas questões podem ser esclarecidas com mais cuidado. Na “ação”, a 

autora tratou do discurso, o qual era visto essencialmente como “abertura” e 

“desencobrimento”, não podendo ser reduzido à comunicação, mas certamente tendo-a 

em conta, tratando-se de algo essencial à autora, como já mencionado anteriormente: “o 

discurso corresponde ao fato da distinção e é a efetivação da condição humana de 

pluralidade, isso é, do viver como ser distinto e singular entre iguais.” (ARENDT, 2009 

d, p. 191)  Note-se: a passagem que se acabou de mencionar encontra-se em A Condição 

Humana e foi importante no que diz respeito à caracterização da “ação”. Agora, porém, 

ela ganha novos contornos na medida em que esse “ser distinto e singular entre iguais” é 

também de importância marcante quando se trata da própria “comunicabilidade”: 

comunica-se em pluralidade e tendo-se em conta as outras pessoas - para a autora, 

“somente se pode comunicar caso se esteja apto a pensar da perspectiva de outra 

pessoa”, o que se referiria à mencionada “mentalidade alargada”; ai, tem-se uma 

“comunidade”, nos termos de Arendt.
346

 Na própria possibilidade de comunicação, por 

conseguinte, já estaria presente a necessidade daquele “senso de comunidade”, o qual 

daria ensejo à “mentalidade alargada” – para que seja compreendido, pois, seguindo o 

                                                             
345

 Communicability obviously depends on the enlarged mentality; one can communicate only if one is 

able to think from the other person´s standpoint; otherwise one will never meet him, never speak in a way 

that he will understand. (ARENDT, 1992, p. 74) 

346
 Novamente, aqui, os termos de Arendt são incompatíveis com Heidegger. A própria ênfase da autora 

na “mentalidade alargada” e no “colocar-se no lugar do outro”, do ponto de vista de Heidegger, poderiam 

mesmo ser vista na medida em que a autora não se separa da “metafísica”. 
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raciocínio de Arendt, o homem precisaria necessariamente ver-se em uma pluralidade 

em que haja um sensus comunis o qual “é ao que o julgamento recorre em todas as 

pessoas”. Ou seja, a “comunidade” de Arendt aparece na medida em que ela é um 

requisito, por assim dizer, “à priori”, sendo somente por ela estar presente que seria 

possível a própria comunicação, essencial ao homem, segundo a autora.  

Em Hannah Arendt, o julgar e o comunicar, pois, encontram-se ligados por esse 

“senso de comunidade” – como já dito, “julga-se como um membro da comunidade”.
347

 

Assim, quando se tem em mente “as opiniões, a aprovação entusiasmada, dos 

espectadores” as quais faziam da Revolução Francesa um “acontecimento histórico-

mundial, um fenômeno a não ser esquecido” percebe-se que o próprio “acontecimento” 

histórico, pois, também se ampara, de certo modo, nesse sensus comunis. Isso se dá até 

mesmo pelo seguinte: seguindo o raciocínio da autora, somente se pode estabelecer uma 

narrativa, caso seja possível se comunicar. Aquela “ratificação” que o historiador 

efetuaria sobre as “estórias” particulares e aquela “estória corretamente narrada”, por 

conseguinte, têm relação não só com o julgar, mas também com a pluralidade dos 

espectadores aos quais posteriormente será narrada a estória. O “acontecimento”, por 

conseguinte, seria rico em significações e seria, para que se use a dicção de Arendt ao 

tratar da “ação”, “revelado” somente em “comunidade”, o que se relaciona à 

pluralidade, dimensão essencial à teoria política de Hannah Arendt. A noção de história 

da pensadora e sua teoria política são indissociáveis também sob este aspecto, resta 

claro. E a história, assim, aparece na medida em que não só é a narração que tem 

preponderância sobre o processo objetivo de desenvolvimento das relações sociais; a 

narração tem seu suporte no “acontecimento”, visto anteriormente, na medida em que 

este é “um fenômeno a não ser esquecido” – ou seja, as implicações concretas e efetivas 

dos fatos históricos seriam secundárias quando colocadas ao lado da força do 

acontecimento em meio à “comunidade” de espectadores. Vê-se, pois, que, assim como 

preponderara a “evidência fenomenológica” da linguagem sobre as relações sociais 

existentes antes ao se tratar da distinção entre “labor” e “trabalho”, aqui acontece algo 

similar: a força do “acontecimento” prepondera sobre a influência concreta das relações 

históricas no presente. 

                                                             
347

 Aqui também a autora se aproxima mais de Habermas que de Heidegger, há de se notar. 
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Arendt, assim, encontra-se novamente em uma perspectiva ligada a uma forma 

renovada, é verdade que sofisticada, de idealismo subjetivo, ligando-se, novamente, aos 

rumos da filosofia irracionalista. No que há aqui outro ponto importante para o tema 

aqui tratado no que diz respeito ao julgar na autora: 

 

Concluindo, tentarei esclarecer algumas dificuldades: a dificuldade principal do juízo é 

ser “a faculdade de julgar o particular”; mas pensar significa generalizar; portanto, trata-

se da faculdade que misteriosamente combina o particular e o geral. Não posso julgar o 

particular por outro particular; para determinar seu valor, preciso de um tertium quid ou 

de um tertium comparationis, algo que se relaciona aos dois particulares e que seja 

ainda assim distinto de ambos. (ARENDT, 2009 e, p. 528)  

 

 Se o senso comum, a comunicação e mesmo a possibilidade de se estabelecer 

uma narrativa, uma “estória”, estão ligados ao julgar, a problemática que envolve esse 

último não é simples para a autora e, deve-se dizer, aparece “misteriosamente”. 

 Em Arendt, o juízo não parte de uma generalidade concebida pela razão como 

ocorreria no imperativo categórico kantiano. Antes, trata-se de uma “faculdade que 

misteriosamente combina o particular e o geral” (e isso mostra novamente que a autora 

permanece de modo claro no terreno idealista visto, novamente, não sem alguma 

tonalidade religiosa ou teológica). Para a pensadora, pensar seria necessariamente 

“generalizar” de maneira que tratar do particular pelo geral poderia facilmente levar à 

simples subsunção do particular no geral, suprimindo diferenças, uma vez realizada a 

subsunção. Deste modo, aquela singularidade que a pensadora destaca quando tem em 

conta o “novo começo” seria englobada no próprio julgamento.  

Por outro lado, a pensadora não vê como “julgar o particular por outro 

particular”. Daí o “mistério. Ela busca fugir tanto da subsunção quanto da mera 

comparação a qual não deixaria critérios para o julgamento, e neste ímpeto haveria algo 

de “misterioso”. Assim, embora a autora afaste-se de modo claro de uma “teoria 

aristocrática do conhecimento” nesse aspecto, ela permanece com uma posição 

irracionalista – e a peculiaridade desse irracionalismo somente poderá ser explicitada 

em um maior grau de concretude, quando as determinações gerais da teoria de Hannah 

Arendt sobre a revolução já tiverem sido explicitadas. Fica claro: o ponto de apoio entre 

o universal e o singular em Arendt, pois, aparece no julgar, o qual se apresenta como 

“misterioso”. E uma saída para que a autora tente sair dessa encruzilhada já foi 
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apontada: o senso comum. Deste modo, há de se averiguar como a autora compatibiliza 

sua valorização do senso comum com as noções de julgar e de “acontecimento”, 

essenciais à sua teoria sobre a história.  

A seguinte passagem esclarece alguns pontos: 

 

Julga-se sempre como um membro da comunidade, guiado pelo senso comunicativo, 

pelo sensus comunis. Mas em última análise, é-se um membro da comunidade mundial 

pelo simples fato de ser humano; isso é a “existência cosmopolita”. (ARENDT, 1992, p. 

76)
 
 
348

  

 

Desta maneira, é possível se averiguar que um elemento rechaçado pela 

pensadora quando se trata de uma teoria sobre a história aparece aqui como algo 

valorizado - no julgar, a universalidade aparece de maneira positiva. No entanto, é 

necessário verificar as diferenças: se antes a autora tinha rechaçado a noção de uma 

“história mundial”, da “pseudo-divindade”, agora aparece a noção de uma “existência 

cosmopolita”, a qual, na passagem, não deixa de conter em si a “pluralidade”. Ou seja, 

essa “existência cosmopolita” de que fala a autora tem uma conotação, em seus termos, 

essencialmente política. É sob esta faceta, e somente essa, a qual a autora liga à 

“comunidade mundial” com tons tingidos por sua noção de política, que a 

universalidade iria aparecer.  

Ou seja, não se trata de uma universalidade ligada por um processo histórico 

objetivo; antes, há uma situação em que somente pelo fato de os homens 

compartilharem um “mundo comum”, haveria condições para que o julgamento tivesse 

como critério essa “situação existencial”. O senso comum estaria conectado a essa 

comunidade, a qual seria guiada por um peculiar “senso comunicativo” que viria em 

direção àquele “mistério” que a pensadora havia mencionado. Apelando ao senso 

comum, que para a pensadora se liga à noção de “comunidade”, Hannah Arendt se opõe 

àquela noção mencionada anteriormente e relacionada à “história universal”, a noção de 

“humanidade” – por meio de considerações acerca da faculdade “misteriosa” do julgar, 

pois, a autora tenta tratar dos dilemas que teriam aparecido com a noção de história 

                                                             
348

 One judges always as a member of a community, guided by one´s communicative sense, one´s sensus 

communis. But in the last analysis, one is a member of a world community by a sheer fact of being 

human; this is one ´s “cosmopolitan existence”. (ARENDT, 1992, p. 76) 
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“feita pelo homem”; e isso se manifesta na sua própria concepção de história a qual, 

como já visto, enfoca muito menos um processo objetivo que uma narração amparada 

por noções oriundas, em teoria, de sua teoria política. Ou seja, se há uma forma de 

universalidade que a autora valoriza, ela é aquela amparada na pluralidade e, em seus 

termos, na política, termos os quais aparecem nas considerações da autora acerca do 

julgar por meio do senso comum que se vê, em meio a um “mundo comum”, como um 

“senso comunicativo”. Para Hannah Arendt, assim, quando se trata dos espectadores, há 

uma “comunidade” em que o universal não exclui o singular e em que o particular e o 

universal podem se conciliar por meio, não de um processo social e objetivo, mas pelo 

julgar. 

A história, em Arendt, desvia-se dos processos concretos de uma sociedade 

específica e vai em direção a uma narração mediada pelo julgar e amparada pelas 

considerações, nos termos da pensadora, políticas. Trata-se de uma posição, também 

neste ponto, claramente idealista. A noção de história de Hannah Arendt, portanto, 

direciona-se tanto contra a noção de história como uma disciplina dotada de estatuto 

científico autônomo quanto contra a história entendida como um processo objetivo. O 

enfoque está naquele que narra, tratando-se de uma compreensão fortemente ligada a 

uma espécie de idealismo subjetivo, o qual aparece sob as vestes de uma fenomenologia 

e ampara-se em uma espécie de ontologia
349

 – usando os termos de Lukács, de um lado, 

há o subjetivismo de uma fenomenologia, doutro o pseudo-objetivismo de uma 

ontologia. Esse é o suporte de sua concepção de história e não se pode, de modo algum, 

colocar esses aspectos “entre parênteses” ao se tratar da teoria da autora. Por mais que a 

autora rechace a denominação de filósofa, pois, resta mais que claro que suas 

considerações de natureza, por assim dizer, filosóficas, são essenciais para que se 

perceba corretamente a peculiaridade de sua teoria e, em um maior grau de concretude, 

de sua posição concreta diante de determinada realidade social. 

No que trata da concepção de história da autora aqui estudada, no entanto, há um 

aspecto que deve ser ressaltado e que ainda não apareceu devidamente explicitado. 

                                                             
349

 Aqui a noção de ontologia se aproxima daquela de “metafísica”. Ou seja, há uma oposição entre as 

categorias do ser e a gênese desse em meio ao processo histórico, diferenciando-se muito a concepção de 

Arendt daquela noção de “ontologia do ser social” desenvolvida por Lukács , quem parte de Marx. Em A 

Condição Humana, nesses termos, a pensadora teria desenvolvido uma “ontologia”, uma “ontologia” da 

política. Talvez seja mesmo possível relacionar a pluralidade trazida por Arendt ao ser-com, ao Mit-

Dasein heideggeriano, embora, como fique claro pela exposição trazida aqui, com referências a Kant, por 

exemplo, a autora tenta escapar de muitos dos dilemas do Dasein heideggeriano, como aquele do 

“impessoal”, do Das Man, e da “ditadura da opinião pública”. Sobre essa última, Cf. SARTORI, 2010 b. 
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Trata-se daquilo que Hannah Arendt, pretendendo seguir Kant, chama de “validade 

exemplar”:  

 

O exemplo é o particular que contém em si, ou é esperado que contenha, o conceito de 

uma regra geral. [...] O julgamento tem validade exemplar conforme o exemplo é 

escolhido. Ou, para se tomar outra instância: no contexto da história francesa pode-se 

falar de Napoleão Bonaparte como um homem em particular; mas no momento em que 

se fala de bonapartismo faz-se um exemplo dele. A validade exemplar do exemplo será 

restrita àqueles que possuem a experiência particular de Napoleão, ou seus 

contemporâneos, ou os herdeiros dessa particular tradição historiográfica. A maioria dos 

conceitos das ciências da história e da política são dessa natureza restrita; eles tem sua 

origem em um incidente histórico particular, e depois se procede de maneira a torná-los 

“exemplares” – para se ver em particular o que é válido em mais de um caso. 

(ARENDT, 1992, p. 85) 
350

 

 

O enfoque de Arendt aqui traz o “exemplo” à tona na medida em que nele o 

particular contém “o conceito de uma regra geral”- nesse sentido, a pensadora não 

partiria de uma regra concebida somente pelo pensamento, embora usasse o pensamento 

para generalizá-la; antes, partir-se-ia da particularidade presente na experiência dos 

homens – aí estaria uma das chaves para a “faculdade misteriosa de combinar o 

particular e o geral”. Não se julgaria o “particular por outro particular” simplesmente, 

pois se trata de um particular que traria em si “a regra geral”, como já dito.  

No que a autora afirma que “o julgamento tem validade exemplar conforme o 

exemplo é escolhido”, o que significa que aquilo que caracterizaria o parâmetro para o 

julgamento aqui não só seria a relação com o “senso de comunidade” mencionado por 

Hannah Arendt anteriormente, embora esse tenha considerável importância; trata-se da 

aptidão do próprio exemplo para que se possa usá-lo como critério. O exemplo dado é 

esclarecedor: Bonaparte. Diz Arendt que se pode ver o homem particular que é 

Napoleão, mas partindo-se do bonapartismo, trata-se de fazer de Napoleão um exemplo. 

E mais: a “validade exemplar” desse caso estaria relacionada a um campo específico, 

                                                             
350

 The example is the particular that contains in itself, or is supposed to contain, a concept of a general 

rule. […] The judgment has exemplary validity to the extent that the example is rightly chosen. Or to take 

in another instance: in the context of French history I can talk about Napoleon Bonaparte as a particular 

man; but the moment I speak about Bonapartism I have made a example of him. The validity of this 

example will be restricted to those who possess the particular experience of Napoleon, either of his 

contemporaries or as the heirs to this particular historical tradition. Most concepts in the historical and 

political sciences are of this restricted nature; they have their origin in some particular historical incident, 

and we then proceed to make it “exemplary” – to see in particular what is valid for more than one case. 

(ARENDT, 1992, p. 85) 
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“àqueles que possuem a experiência particular de Napoleão, ou seus contemporâneos, 

ou os herdeiros dessa particular tradição historiográfica”; assim, aquilo dito sobre o 

senso de comunidade vem aqui novamente quando a validade exemplar é “restrita” 

àqueles que compartilham algo acerca do caso. E esse compartilhar, em Arendt, decorre 

do “acontecimento”. Ou seja, a noção de “comunidade comunicativa” é importante aqui. 

Porém, a questão ganha contornos essenciais quando se tem em conta que não é 

qualquer “exemplo” que poderá ter uma “validade exemplar” que atinja a comunidade 

como um todo. Para Arendt, caso se queira atingir mais pessoas, deve-se ver exemplos 

que mais se aproximem do “senso de comunidade”; a “validade exemplar”, pois, 

depende essencialmente daquele exemplo escolhido – o que, em outras palavras, 

referindo-se de maneira mais direta àquilo dito antes, pode ser traçado da seguinte 

maneira: a validade exemplar que atinja a pluralidade das pessoas depende do 

“acontecimento” e da grandeza deste. 

 O “acontecimento” é central a toda a concepção de história da pensadora e, 

como já dito, tal noção implica em tonalidades idealistas, irracionalistas e, por vezes, 

teológicas. Aqui, se percebe: quando a autora foca o “senso comum” e a “comunidade 

comunicativa” a questão é também essencial. Hannah Arendt disse que a validade 

exemplar seria restrita, no caso, àqueles que “possuem a experiência particular de 

Napoleão, ou seus contemporâneos, ou os herdeiros dessa particular tradição 

historiográfica”. Deste modo, a “experiência particular” é de grande importância aqui e, 

para Arendt, é justamente o “acontecimento” aquele que traz uma determina experiência 

ao presente de maneira que essa experiência permaneça. Assim, para a autora, é também 

o “acontecimento” que deve ser percebido pelos historiadores, os quais, por sua vez, 

formariam uma “particular tradição historiográfica”. Assim, o julgamento e o 

historiador encontram-se não só na medida em que o historiador deve captar o 

“acontecimento” para que a historiografia não seja mera “justificação”. Percebendo-se 

da novidade do “acontecimento”, para Hannah Arendt, ratificam-se aquelas “estórias 

singulares” de maneira que elas podem permanecer, inclusive, para a “ação” futura, 

trazendo o novo ao domínio público para que a atividade humana não se dê como “mero 

comportamento”.  

O julgamento, nesse ponto, ganha relevo também quando é o espectador, dentre 

eles o historiador, que “dá relevo aos acontecimentos históricos”. O “acontecimento”, 

portanto, dá, segundo Arendt, os nortes para o historiador e para o julgar a que ele 
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precisará recorrer para narrar a história. Na historiografia, seguindo Arendt, deve-se 

trazer o “acontecimento”, o “extraordinário”. E seria preciso fazê-lo de acordo com o 

“senso de comunidade” e com a “validade exemplar” os quais têm seu suporte também 

em algo que não se reduz ao pensamento de um indivíduo, mas que repousa, sempre 

segundo a autora, numa comunidade a qual possui a “experiência particular” que torna 

possível as próprias comunicação e narração. Assim, na abordagem fenomenológica de 

Hannah Arendt haveria um círculo, pode-se mesmo dizer, um círculo “hermenêutico”, 

entre o narrar e o julgar. Ambos estariam relacionados para a pensadora quando se tem 

em conta o “acontecimento”, o qual, como mencionado anteriormente, é uma noção 

central à Arendt e relacionando-se à valorização do novo e dos “novos começos” 

ligados à política e à “ação”. Nesse círculo, a história apareceria na medida em que é 

narrada não sendo, pois, um processo essencialmente dotado de objetividade; antes, o 

julgamento do historiador que dará a configuração da história que Arendt elogia.  

A autora de A Condição Humana, por conseguinte, chega a uma concepção 

acerca da história a qual ao mesmo tempo em que a não a coloca pelo enfoque do 

“trabalho” ou do “labor” relaciona-a a emergência do “absolutamente novo”, o qual se 

liga com a “ação”. Não tem em mente a história “feita pelo homem” também; o 

essencial é a narração e a permanência dessas narrações as quais, após ratificadas pelos 

historiadores, inclusive, “reveladas”, poderiam ser usadas na “ação” futura. No que há 

de se ressaltar que, dessa maneia, não haveria somente aquela “justificação” 

anteriormente mencionada – aqui aparece também a “salvação” dos fatos 

“extraordinários” os quais são vistos pelo “acontecimento”, percebido pelo historiador; 

e isso significa que o importante não é o processo pelo qual, por meio de 

encadeamentos entre causas e efeitos, a história aparece como tal. O principal é o 

“extraordinário”, o “absolutamente novo” que se configuram no “acontecimento”. O 

enfoque também sequer está naquilo que ocorrera efetivamente – a narrativa, sempre 

“seletiva”, das singulares “estórias”, ratificadas pelo historiador que julga, é que estão 

no centro das preocupações de Hannah Arendt.  

Em seu exercício fenomenológico, pois, a pensadora chega a estar muito 

próxima do que se chama hoje de hermenêutica, quando se vê a história. Assim, 

percebe-se novamente o acerto de André Duarte quando, destacando não haver uma 

hermenêutica ingênua na autora, disse sobre ela que “importava-lhe narrar certos 

eventos políticos do passado à luz do presente, tendo em vista novos começos políticos 
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no futuro.” A narração na autora é muito mais algo voltado à problemática central de 

sua teoria política, “o esquecimento da política”, que a uma questão atinente à história 

entendida como um processo objetivo. A história, pelo narrar, ligar-se-ia à lembrança 

que se dirigiria contra o “esquecimento” e, inclusive, a favor da “ação” futura – o que é 

de enorme importância ressaltar na medida em que isso será essencial quando se 

analisar a posição de Arendt acerca das Revoluções Francesa e Americana. 

No que a maneira pela qual a autora narrará os “acontecimentos” e os 

relacionará aos seus temas principais, notadamente aquele do “esquecimento da 

política”, terá sempre os tons de sua teoria política o que a levará a fazer uma 

abordagem não só “seletiva” dos fatos históricos – por vezes, como quando trata da 

escravidão dos EUA, aspectos importantes da história serão conscientemente 

desconsiderados, “colocados entre parênteses”, para que a narrativa da autora possa 

cumprir aquilo a que se propõe (esses aspectos serão vistos mais à frente). 

E aí vem uma questão a qual se relaciona à “validade exemplar”. Hannah Arendt 

aloca os “conceitos da história e da política” em um “incidente histórico particular”. O 

que, pelo que já se viu, significa: esses conceitos estão relacionados a um 

“acontecimento” o qual deve ser central para que se faça justiça àquilo que há de mais 

valoroso no homem, a sua liberdade, a qual, sempre, relacionar-se-ia à política. Ao 

historiador, por conseguinte, ao ratificar as narrações, caberia uma tarefa essencial, em 

grande parte dependendo de sua capacidade o fato de a historiografia ser “salvação” ou 

mera “justificação”. Já se disse também: o julgar seria central nesse contexto. O que 

leva a uma situação em que na noção arendtiana de história não só enfoca-se o 

historiador por meio da ênfase na narração e na historiografia; ela traz uma enorme 

responsabilidade para aquele que ratifica as narrações e exige desse o julgamento 

acertado, o qual fora tratado por Hannah Arendt usando como parâmetro a “não-

existente filosofia política” de Kant a qual teria como essenciais a “mentalidade 

alargada”, a “validade exemplar” e o “senso de comunidade”.  

A história em Hannah Arendt, é bom repetir, aparece na medida em que é central 

o historiador o qual se relaciona com o “acontecimento” por meio do julgar. A 

tonalidade de sua concepção, assim, é idealista (ligada a uma espécie de idealismo 

subjetivo). Desta maneira, o enfoque na história se dá por dois ângulos: aquele da 

“ação” em que o “extraordinário” e o “acontecimento” são centrais, e aquele do julgar 
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em que a narração das distintas estórias terá enorme auxílio. O principal, pois, é a 

peculiaridade do “acontecimento” a qual é vista pelo prisma, previamente traçado em 

seus delineamentos essenciais já em A Condição Humana, da teoria política da autora. 

Pode-se mesmo dizer que há um esforço arendtiano em tentar retirar da história aquele 

papel o qual modernamente lhe teria sido atribuído. Seus principais antagonistas, neste 

ímpeto, teriam sido Hegel e Marx e, em um plano mais concreto os “herdeiros da 

Revolução Francesa”, dentre eles ninguém menos que os marxistas e aqueles que teriam 

apoiado a Revolução Russa, a primeira revolução socialista vitoriosa. 

 Assim, a pensadora, ao atribuir importância à história, o faz pelo enfoque de sua 

teoria política em que a “ação” e o “julgar” aparecem de maneira patente. Portanto, 

aquela afirmação da autora segundo a qual “nós podemos recuperar nossa dignidade 

humana, reconquistá-la da pseudo-divindade chamada História moderna, sem negar sua 

importância, mas negando seu direito de estabelecer o julgamento final” pode ser mais 

adequadamente compreendida quando se vê as conexões estabelecidas acima. Em 

oposição àquela “ideologia da história”, traço dos “elementos totalitários do marxismo”, 

a autora busca afirmar o julgamento do historiador. Fica-se, assim, em um âmbito em 

que a história é vista, não só mediada pela subjetividade, ela mesma é, de certo modo, 

fruto da subjetividade, pois é a narração que é essencial e o historiador somente ratifica 

as infinitas “estórias”. Novamente, há de se ressaltar: está-se em pleno idealismo 

subjetivo. E deve-se acrescentar: em meio à valorização arendtiana do “acontecimento” 

e do “extraordinário”, ruma-se a uma concepção da história não só contrária à pretensão 

de se apreender as relações de causalidade efetivamente existentes; vai-se em direção a 

elementos com tonalidade claramente irracional, como já enfatizado. 

O culto da pensadora ao “extraordinário”, o qual se liga à noção de “milagre” no 

“acontecimento” não deixa de ter várias similitudes com uma concepção teológica. Daí, 

tendo-se em conta a teoria da autora, ser possível, com Lukács, dizer que, também no 

que toca a história, há em Arendt um “ateísmo religioso”, uma “teologia sem Deus”. 

Deve ser notado que, ao passar ao terreno de sua teoria política, o qual tem como central 

a noção de “ação” e de “milagre”, Hannah Arendt muda o enfoque dado à história – não 

é ela que “estabelece o julgamento final”. O julgar, a narração e o “acontecimento” são 

centrais e se realizam mediante aquele que, iluminado pelo “acontecimento”, narra e 

ratifica as “estórias” singulares. Pode-se mesmo dizer que quando teoriza sobre a 

história seu enfoque está muito mais no historiador, como já dito. Esse último, por sua 
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vez, preso em um círculo entre o julgar e o narrar, somente consegue lidar com sua 

tarefa devido à “abertura” discursiva a qual daria margem para que consiga considerar 

de modo adequado a “grandeza” do “acontecimento”. O “milagre” e a “revelação”, 

vistos na teoria da autora acerca da “ação”, pois, aparecem aqui com um maior grau de 

concretude. E a questão é de grande importância, pois a própria autora tratará em sua 

obra de narrações históricas particulares, a Revolução Francesa e a Revolução 

Americana. 

Por isso, deve ficar claro aqui: Hannah Arendt tem posições muito similares 

àquelas dos expoentes da filosofia irracionalista quando se trata de criticar a história 

vista como “feita pelo homem”. No entanto, a autora não busca quaisquer unidades 

orgânicas ou míticas em uma forma de “comunidade” em oposição ao desenvolvimento 

histórico – ela busca, antes, por meio de uma teoria alternativa da história, combater 

aquilo que chama de “esquecimento da política”; ou seja, ela não renega o terreno da 

história. Ao mesmo tempo, entretanto, busca vê-lo por um prisma distinto, no qual sua 

teoria política tem um papel essencial. Ela se coloca, pois, contra a história vista como 

um processo objetivo e a favor do resgate da politicidade a qual, na autora, se apresenta 

na medida em que, pelo que se viu, escapa-se das relações de produção e do campo 

produtivo para que, somente assim, possa haver uma pluralidade efetiva, marcada pela 

“abertura” do discurso e da “ação”. Com isso, no entanto, ao criticar “um mundo 

totalmente secularizado oriundo do iluminismo”, ela vai ao outro oposto em que, em 

meio a o círculo formado entre narrar e julgar, é o “acontecimento” que é central à 

história na medida em que esta se expressa em uma narração que deveria ter consigo o 

caráter “extraordinário”, “imprevisível” e, deve-se dizer, “milagroso” desse.  

Esse pólo da teoria da autora, oposto de modo também antinômico à história 

“feita pelo homem”, assim, configura-se não sem elementos de irracionalismo sendo o 

papel do historiador hercúleo, devendo ver cada “estória singular” com tudo aquilo que 

a caracteriza como um “grande acontecimento”. A história, assim, enfoca-se na narração 

e essa última, por sua vez é contada pelo historiador. O último figura muito mais como 

um mensageiro do “acontecimento” que como um pesquisador ou um cientista: 

novamente, há um claro aspecto irracionalista e quase que teológico na pensadora, de 

modo que não é demasiadamente exagerado apontar que o historiador de Arendt se 

assemelha com um sacerdote na medida em que enquanto o primeiro é um intérprete do 

“acontecimento” o último é um intérprete de Deus. 
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Por conseguinte, depois do ressaltado, chega-se a um ponto em que se deve 

partir para um maior grau de concretude. 

Primeiramente relacionou-se a vita activa à emergência do novo; depois se 

verificou como essa questão aparecia no tratamento arendtiano da noção de história, no 

que já foi necessário recorrer mais a suas teorizações acerca da vita contemplativa. Aí, 

percebeu-se que não só a concepção de história de Hannah Arendt se afasta do processo 

objetivo que compõe o próprio movimento do real: a autora opõe-se àqueles que 

buscam a história “feita pelo homem”. Nisso, ela ampara-se em uma concepção que tem 

por central o narrar o qual buscaria dar amparo às experiências políticas que haveriam 

sido remetidas ao “esquecimento” – sua concepção de história, assim, relaciona-se 

intimamente com usa teoria política calcada na “ação”, na noção de política e, neste 

grau de concretude, essencialmente na noção de “acontecimento”. Essa última, por sua 

vez, traria em si a confluência do “extraordinário”, não sujeito à explicação por meio da 

categoria da causalidade, com a “revelação” das “ações” humanas a qual deveria ter por 

meio o discurso e a “abertura” somente possível para a autora “sem a mediação das 

coisas”. O historiador, aproximado por Hannah Arendt ao poeta, traria em sua narrativa 

a “autenticidade” do “acontecimento”, também, por meio do julgar. E o sentido dessa 

posição da autora fora explicitado acima. Neste ímpeto, restou claro: a noção de história 

de Arendt é “seletiva” e é dependente do discurso e da “abertura” os quais 

“desencobririam” o “acontecimento” o qual seria somente ratificado pelo historiador. 

Assim, o culto ao “acontecimento” seria central à concepção da autora o que, como dito, 

não pode ser dissociado de elementos idealistas, irracionalistas e, por vezes, religiosos, 

que vêm permeando todo o traçado da pensadora. 

Agora, pois, deve-se tratar da questão quando a autora além de tratar do conceito 

de história, dá, ela mesma, um tratamento a essa a relacionando a sua época em que 

prevaleceria o mencionado “esquecimento da política”.  

No próximo capítulo, pois, ver-se-á do tratamento dado por Hannah Arendt às 

revoluções: aí, a análise até aqui realizada ganhará mais concretude, de modo que os 

elementos trazidos pela teoria da autora serão vistos também de maneira mais explícita, 

embora, como já dito, possam ser vistos in nuce já neste grau de abstração. De agora em 

diante, ver-se-á, inclusive, como opera a narração da própria Arendt diante de 

“acontecimentos” modernos, a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Então, 
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restará explicitado o modo como a metodologia da autora, relacionada com suas 

posições diante da história e dos “acontecimentos”, efetivamente toma concretude e 

remete a uma posição concreta diante da realidade histórica e social. 
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Capítulo III - Hannah Arendt e a Revolução: História, Esquecimento e 

Revolução Francesa 

 

O escopo do presente capítulo é, partindo daquilo que foi mencionado anteriormente 

acerca da teoria da pensadora aqui estudada, estabelecer a relação existente entre a 

teorização arendtiana acerca da história e a noção de revolução da autora, vista 

principalmente por meio de seu tratamento dispensado à Revolução Francesa. Assim, 

restará marcada a posição da autora acerca de um dos grandes fatos históricos da 

modernidade, a Revolução Francesa. Com isso, pretende-se demonstrar, Hannah Arendt 

não só deixa clara sua opinião acerca de um “acontecimento”: sua teoria, enquanto 

ideologia, mostra-se como um intervenção concreta diante da realidade de sua época, a 

saber, o momento posterior à Segunda Guerra Mundial. Nesta parte do escrito, será 

estabelecida a importância da teorização de Arendt acerca da revolução para que se 

possa averiguar posteriormente, no capítulo seguinte, como sua posição diante da 

realidade se configura com sua análise acerca da Revolução Americana. 
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3.1. Tradição e Esquecimento na História 

 

 Viu-se anteriormente que a noção de história é problemática no pensamento 

arendtiano. Aquela história “feita pelo homem”, para a autora, seria acompanhada 

daquilo que há de mais nocivo na modernidade: da preponderância do “modelo” do 

“trabalho”, do “relegar as incertezas da ação ao total esquecimento” e, inclusive, de 

elementos ligados ao próprio “totalitarismo”, tão criticado por Arendt. Por outro lado, a 

noção de história ligada ao “julgar”, às diversas narrativas, ao “acontecimento” e à 

“riqueza de sentidos” de cada “estória” particular é defendida pela autora, quem vê na 

ratificação realizada pelo historiador por meio de seu julgamento um antídoto para o 

“esquecimento” que marcaria a modernidade. Assim, a questão da história aparece 

como central à pensadora quem, justamente contra a preponderância da história (“feita 

pelo homem”), defende a revalorização da política por meio de uma teoria calcada na 

“ação”. Ao defender certa concepção de história, assim, Arendt a vê por lentes políticas 

(em seus termos) tendo por central aquela “pluralidade” amparada no “senso de 

comunidade” e nos requisitos da “ação”. 

 Para que seja possível compreender a teorização de Arendt sobre a revolução 

essas questões são essenciais. 

 A teoria da revolução presente na pensadora emerge principalmente em Sobre a 

Revolução obra em que não só a autora realiza um debate acerca das principais noções 

que presidem a problemática da revolução. Ela também tem em conta aquelas que julga 

serem duas experiências revolucionárias essenciais: a Revolução Francesa (a qual será 

vista no presente capítulo) e a Revolução Americana (vista no capítulo posterior com 

mais cuidado). Como se perceberá aqui, para que a pensadora tratasse das duas 

revoluções, ela realiza narrações acerca de cada “experiência”, que é, por assim dizer, 

“exemplar”, averiguando os distintos sentidos presentes, segundo ela, nos 

“acontecimentos” da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Assim, quando se 

trata de se averiguar a teoria da revolução presente em Arendt, deve-se notar desde já 

que esta teoria é permeada por uma narrativa, realizada pela própria autora aqui 

estudada e, o que é mais importante, permeada pelas suas ponderações acerca da 

história, como já dito, muito valorizada justamente enquanto narração. 
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 Deste modo, o que se pretende demonstrar é que a teoria política de Hannah 

Arendt, calcada na valorização da “ação” e na crítica à noção de história como “feita 

pelo homem” é de grande importância na empreitada da autora na questão da 

revolução.
351

 Aí, a própria Arendt se vê no papel de “historiadora”, tratando dos fatos 

históricos na medida em que tem em mente os “acontecimentos” os quais seriam 

ratificados na medida em que aparecem seja como “salvação”, seja como “justificação” 

– o que sempre permearia o próprio ato de narrar, no caso, realizado pela própria autora. 

 Vê-se, assim, que a questão acerca da história será de enorme importância neste 

grau de concretude do escrito. No entanto, para que a exposição do pensamento da 

autora seja cuidadosa, devem-se ver ainda alguns aspectos de sua teoria não vistos com 

a devida tutela até o momento: antes de se chegar à questão da revolução propriamente 

dita é necessário que se passe por alguns pontos que marcariam a modernidade segundo 

a autora. Veja-se o primeiro aspecto: 

 

Assim, a possível vantagem de nossa situação, subseqüente à morte da metafísica e da 

filosofia, apresenta duas faces. Ela nos permite olhar o passado com novos olhos, sem o 

fardo e a orientação de quaisquer tradições, e, assim, dispor de enorme riqueza de 

experiências brutas, sem estarmos lidando por quaisquer prescrições sobre a maneira de 

lidar com nossos tesouros. “Notre héritage n´est précédé d´aucun testament” (“Nossa 

herança não foi precedida por nenhum testamento”). A vantagem seria ainda maior, não 

fosse ela acompanhada de modo quase inevitável por uma crescente dificuldade em nos 

movermos em qualquer nível no domínio do invisível; ou, para falar de outro modo, não 

tivesse sido ela acompanhada pelo descrédito em que caiu tudo o que não é visível, 

tangível, palpável, de tal forma que nos encontramos em perigo de perder o próprio 

passado junto com as tradições. (ARENDT, 2009 e, p 27) 

 

 A época de que Hannah Arendt fala antes fora caracterizada como aquela de 

“um mundo totalmente secularizado oriundo do iluminismo” – esse “mundo”, no 

presente momento, é também descrito como aquele em que ocorrera a “morte da 

metafísica e da filosofia”.
352

 A relação entre essas duas caracterizações não pode ser 

tratada em profundidade, no entanto, deve-se perceber que também aqui aquilo que foi 

visto pela pensadora principalmente com tons pessimistas (o resultado daquele “mundo 

                                                             
351

 Deve-se enfatizar desde já: com isso, não se pode apropriar da teoria da autora acerca da Revolução 

Francesa ou da revolução russa, por exemplo, sem que se tenha em conta sua posição, vista 

anteriormente, acerca do “trabalho”, do “labor” e da “ação” e também sobre a história. 
352

 Em verdade, a pensadora fala de “‟mortes‟ modernas – de Deus, da metafísica, da filosofia e, por 

implicação, do positivismo” (ARENDT, 2009 e, p. 26) A questão não pode ser tratada aqui em toda sua 

complexidade, somente devendo-se mencionar a relação dessa ponderação da autora com o 

“esquecimento” e com o “descrédito em que cai tudo que não é visível”.  
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secularizado” teria sido antes a dialética de Hegel e de Marx, a “ideologia da história” e, 

em última análise, a possibilidade do “totalitarismo”) surge com ambigüidades. A 

“possível vantagem de nossa situação”, nesse sentido, estaria num ponto de grande 

importância para as teorizações de Arendt sobre a história: essa situação permitiria 

“olhar o passado com novos olhos, sem o fardo e a orientação de quaisquer tradições”, o 

que pode se relacionar, inclusive, com aquele que poderia ratificar o passado, o 

historiador, o narrador que, contra o “esquecimento”, se apoiaria na memória. Nesse 

âmbito, teria se tornado possível “dispor de enorme riqueza de experiências brutas, sem 

estarmos lidando por quaisquer prescrições sobre a maneira de lhe dar com nossos 

tesouros”. No que há de se lembrar que a “experiência bruta”, assim como a “física 

bruta” (outrora relacionada à “revelação”), pouca valia teria por si só – e a “vantagem” 

que emergiria em nossa época estaria ligada justamente com a liberdade existente para 

lidar os fatos passados, os quais aparecem acima como “tesouros”, é preciso dizer, 

passíveis de rememoração, segundo a autora.  

Ou seja, a época de que Arendt fala, para que se use seus termos, seria aquela em 

que seriam possíveis tanto a “salvação” - uma vez que não haveria “prescrições sobre a 

maneira de lidar com os tesouros” - como a mera “justificação”, a qual apareceria na 

própria medida em que o sentido dado às leituras do passado corrobora com o 

“esquecimento” da política. E já aqui a autora se mostra com uma posição peculiar 

acerca de sua época: tratar-se-ia de uma época nefasta em que a política nos moldes 

“originários” teria se perdido, no entanto, não estaria tudo perdido e o papel da narrativa 

“adequada” de “acontecimentos” extraordinários poderia ser central neste contexto.
353

 

Assim, nesta linha de raciocínio, o papel de um narrador que se voltasse à política e não 

à história (“feita pelo homem”) seria enorme. Ou seja, o diagnóstico que a autora faz de 

sua época é essencial para esse ponto: as vicissitudes modernas, vistas anteriormente na 

medida em que se relacionaram “um mundo secularizado oriundo do iluminismo” com 

o “esquecimento da política”, trariam consigo também algo de positivo: a possibilidade 
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 Arendt, embora não deixe de se lamentar por vezes em tons nostálgicos e irracionalistas, tem uma 

parcela considerável de razão ao se voltar contra o modo como a política se expressa em sua época, época 

essa, é preciso lembrar, do capitalismo manipulatório, em que a fase heróica da forma de sociabilidade 

burguesa há muito se esgota. Veja-se Lukács sobre o contexto: “a democracia formal do liberalismo 

privatiza o homem. O desaparecimento do cidadão não apenas corresponde ao empobrecimento e a uma 

desmoralização da vida pública [...], mas ao mesmo tempo significa uma mutilação do homem como 

indivíduo e como personalidade.” (LUKÁCS, 2007, p. 30) Assim, Arendt certamente volta-se contra algo, 

em si, condenável, não há dúvida. O modo como ela o faz, entretanto, é que deve ser analisado aqui e que, 

no limite, somente restará esclarecido no final do último capítulo e na conclusão. 
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de lidar com o passado sem as amarras da tradição. Ao mesmo tempo em que a perda da 

tradição é vista por Arendt em meio ao ímpeto intrusivo e agressivo que estaria presente 

na preponderância moderna do “trabalho”, do “labor” e da história “feita pelo homem”, 

haveria neste mesmo processo a vantagem: “dispor de enorme riqueza de experiências 

brutas, sem estarmos lidando por quaisquer prescrições sobre a maneira de lidar com 

nossos tesouros”. A mesma situação desesperadora seria a que deveria propiciar mais 

esperanças para que se retirasse aquilo de mais valoroso do “esquecimento”. Ou seja, é 

preciso ser claro aqui: assim como outrora o espectador, e o historiador, teria a 

vantagem de não ter sua atividade “mediada pelas coisas” e, assim, poderia ter consigo a 

permanência das “obras” do “trabalho” sem as vicissitudes desse, agora, a questão se 

apresenta de modo análogo. É claro aqui que poder dispor da “enorme riqueza das 

experiências brutas” pressupõe que se atue por meio da teleologia quando se “dispõe” 

delas – ou seja, o modo como Arendt opera quando tem em conta o passado, quanto a 

esse ponto, assemelha-se com o “trabalho”, com a  poiesis, como outrora a atividade do 

narrador teria se assemelhado. E somente assim, com esta permanência das “obras” 

seria possível a “salvação”. 

 No contexto do capitalismo manipulatório em que a autora não vê a política 

vigente com bons olhos, ela não se volta a qualquer movimento efetivo presente na 

sociedade civil-burguesa; antes, volta-se a um – pode-se mesmo dizer – “trabalho” para 

que a memória acerca do extraordinário e do imprevisível seja provocada. Na 

modernidade, o narrador, pois, traria consigo uma grande responsabilidade, a qual 

deveria se voltar justamente contra o moderno “esquecimento da política”. 

 No que um tema já tratado aparece aqui de modo claro: antes se apontara que o 

modo como a autora procede para construir sua teoria política não prescindira de 

alguma dose de manipulação – com isso ela teria podido buscar as suas noções mais 

“originárias”. Agora, a questão ganha mais concretude: os “tesouros” de que fala Arendt 

são justamente relacionados às “experiências políticas” ligadas aos “acontecimentos”. 

Isso significa que, ao mesmo tempo em que ela critica o ímpeto manipulatório presente 

no “trabalho”, de acordo com a autora, efetivo em sua época, não é senão esse ímpeto 

que, permeado pela recuperação da política do “esquecimento” e mediado por suas 

considerações acerca do julgar, aparece em seu modo de proceder diante da história. 

Veja-se: quando a autora nega que a história possa ser vista, quando se tem em mente a 

liberdade, como um processo objetivo, ela enfoca a narração. Nisso, ela dá uma 
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importância enorme para o papel do historiador o qual, envolvido no círculo entre o 

narrar e o julgar, perceber-se-ia daquilo de mais valioso no “acontecimento”. Agora, 

tendo-se isso em mente, nota-se que, mesmo que a autora diga que é necessário ter o 

julgar, a “validade exemplar” e o “senso de comunidade” juntos quando se trata da 

narração de uma experiência específica, o que Hannah Arendt vê como vantagem é 

poder “dispor de enorme riqueza de experiências brutas, sem estarmos lidando por 

quaisquer prescrições sobre a maneira de lidar com nossos tesouros”. Assim, resta no 

modo arendtiano de proceder ante a história algo que, consciente da base idealista 

subjetiva que tem por trás de si, utiliza-a de modo a realizar determinada finalidade, no 

caso, resgatar a política do “esquecimento”, por meio da liberdade conseguida para lidar 

com os “tesouros”.  

Isso, é preciso dizer, não pode afastar um elemento de manipulação. 

Tal fato, no entanto, é visto por Arendt como algo bom, uma vez que não há a 

“mediação das coisas” – e, novamente, vale destacar, aquela distinção que apareceu 

primeiramente como teoria e prática, depois, espectador e ator é essencial também aqui. 

De um lado vêem-se as relações materiais efetivas na sociedade civil-burguesa como 

inelutavelmente reificadas, doutro, emerge uma forma de subjetividade a qual, não sem 

amparo manipulatório, poderia trazer algo “esquecido”: novamente, a “mediação das 

coisas” é vista por Arendt como demoníaca, ao mesmo tempo em que sua atitude diante 

de apropriações “seletivas” e da atividade intelectual que empreende é, ao menos, 

ingênua. Deste modo, o peso da recuperação da política, e mesmo da liberdade, recai, ao 

menos nesse ponto, primordialmente sobre aquele que poderia trazer à memória o 

extraordinário e o imprevisível, numa palavra, o “acontecimento”. A metodologia da 

autora e sua posição acerca do “labor”, do “trabalho”, da “ação” e da “história”, pois, 

deixam marcas em sua teoria mesmo no nível em que a concretude se mostra 

aparentemente menos mediada em seu pensamento o qual, sempre é bom lembrar, 

enquanto ideologia, contém uma posição concreta consigo.
354
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 Lukács aponta que esse modo de proceder em que, por meio de antinomias, tenta-se posteriormente 

tratar da realidade social sem que se busque a reta apreensão racional da mesma está ligado ao 

desenvolvimento irracional do capitalismo. Veja-se o que diz o autor húngaro sobre o contexto em que, 

depois, de Hegel e do período em que a burguesia tivera uma posição progressista diante da realidade 

social, dissolve-se, como ocorre em Arendt, a busca pelas conexões efetivamente existentes na realidade: 

“este contraste entre abstrata pseudo-objetividade e subjetividade irracionalista adéqua-se inteiramente ao 

sentido burguês da vida do capitalismo nos séculos XIX e XX.” (LUKÁCS, 2010 b, p. 204) 
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 No que a relação estabelecida entre o “tesouro” e a “herança” já deve ser 

tangenciada: há de se perceber que a “herança” é aquilo que permanece enquanto o 

“tesouro” ainda pode sequer ter sido “descoberto”. E mais, se, neste raciocínio da 

autora, a “herança” é deixada aos homens de maneira que “não é precedida de nenhum 

testamento” na modernidade como vista por Hannah Arendt, vê-se que aí, nesse 

aspecto, há ainda maior liberdade por parte daquele que irá lidar com os “tesouros” do 

passado. No entanto, novamente, a questão é “dúbia”, pois essa “liberdade” se daria em 

um mundo “secularizado” em que tudo que não se apresentasse de imediato seria levado 

ao descrédito – a autora se coloca, assim, contra o imediatismo do capitalismo de sua 

época, visto na introdução, ao mesmo tempo em que não deixa de ter consigo elementos 

manipulatórios. A questão se expressa na medida em que a situação e a vantagem 

mencionadas teriam sido “acompanhada[s] de modo quase inevitável por uma crescente 

dificuldade em nos movermos em qualquer nível no domínio do invisível”. Assim, 

haveria aquelas “duas faces mencionadas”: a grande vantagem de se poder lidar com os 

“tesouros” sem o “fardo e a orientação de quaisquer tradições” estaria de um lado; 

doutro, entretanto, essa vantagem seria acompanhada de uma perda da capacidade de 

lidar com aquilo que não fosse “visível, tangível, palpável”. Neste contexto, o papel da 

memória, mediada pelo historiador, poderia ser essencial. E aí, deve-se notar novamente 

que há uma fuga diante da realidade efetiva do capitalismo manipulatório por parte de 

Arendt ao mesmo tempo em que é por essa fuga que a pensadora busca trazer à tona a 

possibilidade de algo “absolutamente novo”. Com pensadores como Lukács, ela poderia 

concordar que “depois de 1848 a sociedade capitalista se apresenta já com toda a sua 

fealdade consumada”. (LUKÁCS, 1965, p. 106) 
355

 No entanto, enquanto o pensador 

húngaro busca a transformação consciente da realidade social e o controle das condições 

de existência, como visto, a autora repudia tal solução e teme, sobretudo, o 

“esquecimento” daquilo que seria digno no homem, a política, vista como sinônima de 

liberdade e que se mostraria pelos “acontecimentos” e não por meio de qualquer 

controle consciente.
356
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 “después de 1848, la sociedad capitalista se presenta ya com toda su fealdad consumada”. 
356

 A posição de Lukács é “a conversão de possibilidade em realidade não é jamais um efeito automático 

das condições sociais, mas um efeito - baseado na modificação dessas condições – da atividade 

consciente dos homens.” (LUKÁCS, 2010 b, 135) Arendt, por outro lado, como visto, tem aversão à 

própria noção de possibilidade, de potencialidade, a qual, segundo ela, mataria o futuro como “um tempo 

verbal autêntico”. Com isso, a autora volta-se a uma apreensão subjetivista da história, a qual será vista 

neste capítulo e no seguinte. 
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 A questão ainda ganha contornos, decisivos para o ponto tratado, quando a 

autora retira daquilo dito acima a seguinte conclusão: “nos encontramos em perigo de 

perder o próprio passado junto com as tradições.”  

Ou seja, ao se livrar da tradição (acompanhada da metafísica e da filosofia, as 

quais são opostas por Arendt à política, quem busca salvar a última do “esquecimento”) 

haveria vantagens, certamente. Porém, ao mesmo tempo, o próprio “esquecimento”, 

relacionado à “perda do passado”, viria a ganhar espaço. O modo como Arendt lidará 

com isso restará claro posteriormente, quando se averiguar seu tratamento dispensado à 

Revolução Americana e o modo pelo qual a autora valoriza esse “acontecimento”. No 

que, aqui, somente deve-se ressaltar: essa situação, para a autora, desesperadora, em que 

se “perde” a tradição e se corre o risco de “perder” o próprio passado, é justamente 

aquela que propicia a ela um modo de proceder diante da história para que se possa 

combater o moderno “esquecimento da política”. 

 A autora de A Condição Humana mencionara antes que “se o julgamento é nossa 

faculdade para lidar com o passado, o historiador é o questionador que ao se relacionar 

com o que conta estabelece um julgamento acerca disso”; assim, a perda da tradição 

teria trazido consigo também um grande perigo - que o historiador perdesse sua relação 

com o passado, perdendo os homens os “grandes feitos”, os “acontecimentos” os quais 

deixariam de ser preservados na memória (deve-se sempre perceber que o foco da 

autora está no historiador e não na história vista como processo objetivo). Veja-se: a 

“faculdade para lidar com o passado” estaria no julgar o qual, como visto, seria 

essencial para a própria história valorizada por Arendt. E isso tem grande relevância no 

ponto aqui tratado na medida em que haveria o perigo do “esquecimento”, ligado à 

perda da política. Assim, o “tesouro”, a “herança” e o “esquecimento” encontram-se 

ligados na modernidade, segundo a autora, na medida em que não só os “tesouros” 

poderiam nunca ser descobertos, mas quando se tem em conta que a relação do homem 

com o seu próprio passado poderia ser aquela em que prevalece sempre aquele caráter 

de “justificação”, visto antes. As “heranças” não teriam nenhum testamento e dessa 

maneira poderiam ser apropriadas de maneiras diversas, isso seria certo para a 

pensadora. Porém, o fato admitido por Hannah Arendt de os homens serem 

modernamente incapazes de lidar com o invisível faria com que junto com as tradições, 

as quais ofereceriam parâmetros normativos para a vita activa e para a vita 

comtemplativa, se fosse também o próprio passado, que seria perdido e, por assim dizer, 
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“esquecido”. Daí, a importância do próprio ato de narrar para Hannah Arendt: 

modernamente, a narração teria grande importância na medida em que poderia trazer 

consigo experiências (para a autora, essencialmente políticas) as quais teriam sido 

relegadas ao “esquecimento”. Na narração, essas experiências ganhariam permanência e 

poderiam se ligar à memória dos homens, assim, opondo-se ao moderno “esquecimento 

da política”. 

Isso não deixa de ter aspectos manipulatórios, como já dito. Implica, também, 

em uma posição segundo a qual naquele envolto na “mediação com as coisas” não 

haveria de se depositar esperanças na medida em que o “esquecimento” já teria 

dominado seu modo de vida. Contra o “esquecimento da política”, assim, poderiam se 

voltar com muito mais facilidade aqueles livres de tal mediação e que pudessem, como 

Arendt diz, “dispor de enorme riqueza de experiências brutas, sem estarmos lidando por 

quaisquer prescrições sobre a maneira de lidar com nossos tesouros”.  

No que se nota: diante de tal diagnóstico, a teorização sobre a história em 

Hannah Arendt ganha novos contornos. Toda a sua teoria busca recuperar a política, a 

qual teria aparecido de maneira mais “pura” na Grécia antiga. Ao mesmo tempo, ela 

menciona que aquilo que prevalece na modernidade seria um “esquecimento” quanto à 

“ação” e à política, de maneira que, já em A Condição Humana a autora, por meio de 

sua “análise conceitual”, procura trazer à tona aquilo que acredita ser o verdadeiro 

significado da política. E a questão é central quando se tem em conta a “herança” que é, 

segundo a autora, deixada à modernidade: aquela da prevalência do “trabalho” e do 

“labor” sobre a “ação” – tal herança, inclusive, apareceria na modernidade na medida 

em que alguns “acontecimentos” particulares marcam a época em que a pensadora vive. 

E aqui, neste ponto da análise, é bom mencionar como Arendt vê os delineamentos 

essenciais do século XX: 

 

Guerras e revoluções – como se os acontecimentos apenas tivessem apressado a cumprir 

a profecia de Lenine – caracterizaram até agora a fisionomia do século XX. E, distintas 

ideologias do século XIX – como nacionalismo e internacionalismo, capitalismo, 

socialismo e comunismo que, embora ainda invocadas por muitos como causas 

justificativas, perderam contacto com as realidades principais do nosso mundo -, a 

guerra e a revolução constituem ainda duas questões políticas centrais. Elas sobrevivem 

a todas as suas justificações ideológicas. (ARENDT, 2001, p. 11) 
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 A “herança” deixada no século XX, para Arendt, seria aquela das guerras e das 

revoluções. O século em que emerge o “totalitarismo”, pois, seria também aquele das 

guerras e das revoluções. Seriam elas “duas questões políticas centrais”. Assim, 

questionando uma série de “justificações ideológicas”, Hannah Arendt vê como 

essenciais à “fisionomia do século XX” essas duas experiências.
357

 

 Assim, o ponto de partida para a visão da autora acerca do século XX tem 

necessariamente que ter em conta tais experiências. E, como se retira da passagem, a 

autora deixa de lado temas como “nacionalismo e internacionalismo, capitalismo, 

socialismo e comunismo”: com isso, a esfera econômica, também neste nível de análise 

mais concreto, aparece como não essencial (capitalismo, socialismo e comunismo são 

nivelados pela autora). A política de sua época, por sua vez, marcada por questões 

acerca do nacionalismo e do internacionalismo, por exemplo (basta pensar no debate 

acerca do “socialismo em um pais só”), também seria indigna, sendo aquela política que 

a pensadora tanto presa, ali ausente. A centralidade das guerras e das revoluções no 

século de que fala, pois, apareceria na autora na medida em que as grandes temáticas 

ligadas à economia e também aos debates em torno do socialismo pouca valia teriam. A 

autora, em seu texto, ampara-se em Lenin. Isso, porém, em oposição ao que teria, 

segundo a autora, se dado com o revolucionário russo, ocorreria na medida em que há 

na teoria de Arendt um apelo à política, a qual seria essencialmente não violenta e 

envolveria o discurso, a “abertura”, a pluralidade e o atuar em concerto. Deste modo, 

pelo menos como as guerras e as revoluções são tratadas normalmente – e no discurso 

marxista - elas emergem de maneira diametralmente opostas àquilo que Arendt defende. 

Estariam contaminadas pelo moderno “esquecimento da política”. 

 Tal visão em que à priori são descartadas tais problemáticas centrais aos rumos 

da época, não pode deixar de ser vista em um tom de crítica quando se tem em mente a 

metodologia adotada no presente escrito. Deve-se, assim, citar uma passagem de 

Lukács: “qual é, de fato, o núcleo de toda a apologética? É a tendência a permanecer na 
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 Assim, a autora coloca como “distintas ideologias do século XIX”, com toda a carga pejorativa que 

isso tem em sua teoria, “o nacionalismo e internacionalismo, capitalismo, socialismo e comunismo” – isso 

significa que, para a autora, tratar da realidade do século XX com esses termos seria essencialmente 

errôneo – deve-se notar, inclusive, que a pauta política da época, do momento posterior à segunda guerra, 

tem justamente esses “ismos” como centrais. A preponderância deles, para a pensadora, estaria 

relacionada também ao moderno “esquecimento da política”, de modo que grandes embates presentes na 

teoria marxista, por exemplo, estariam, a priori, equivocados. Algo tratado pelos marxistas que seria 

digno de tratamento, entretanto, seriam as guerras e as revoluções, trazidas acima com referência a Lenin 

– e a posição da autora cerca da teorização marxista da revolução será vista na seqüência deste texto. 
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superfície dos fenômenos, ignorando os problemas mais profundos, essenciais e 

decisivos.” (LUKÁCS, 2010 b, p. 201) Esses últimos seriam, na visão de um Lukács, 

justamente ligados àquilo que Arendt busca deixar de lado, as relações sociais concretas 

indissolúveis da produção capitalista e a oposição às mesmas por meio de um modo 

correto para se implementar o verdadeiro socialismo e comunismo. Nisso, Lukács 

poderia chegar ainda mais longe em criticar uma pensadora como Hannah Arendt – 

poderia mesmo dizer que seu pensamento é escolástico: 

 

Ora, a escolástica é substancialmente, na ideologia da decadência, um sistema de 

pensamento extremamente complicado, que trabalha com categorias bastante sutis e 

retorcidas, ao qual falta apenas uma ninharia: não referir-se ao núcleo da questão. 

(LUKÁCS, 2010 b, ps. 85-86) 

 

 As categorias da autora efetivamente são complexas e formam um “sistema de 

pensamento extremamente complicado”.
358

 Ao retirar de campo esferas essenciais à 

própria convivência humana, de certo modo, deixa-se de lado aquilo que figura como o 

“núcleo da questão”. Assim, a pensadora pode, até certo ponto, ser vista inserida 

naquilo que Lukács chama de “decadência ideológica da burguesia” (vista na introdução 

em seus delineamentos gerais): de um lado há o imediatismo de relações materiais que 

se apresentam à autora como inelutavelmente reificadas (e sequer passíveis de 

apreensão e controle racional) e doutro aparece um âmbito o qual, com o auxílio de uma 

concepção ligada ao idealismo subjetivo busca-se transcender tal esfera alienada, aqui, 

por exemplo, enfatizando o historiador em detrimento da história como um processo. 

Isso certamente está presente na metodologia da autora, de modo que se pode, com 

Lukács, inseri-la na “velha definição marxiana de ideologia da decadência: imediatismo 

e escolástica” (LUKÁCS, 2010 b, p. 85) 

A questão não é tão simples, porém. E se, somente com essa posição de Lukács 

fosse possível dar conta do pensamento de Arendt, sequer valeria a pena estudá-la a 

fundo. Deve-se averiguar a peculiaridade e a particularidade do pensamento da autora a 

qual, como se verá com cuidado na conclusão, não pode ser subsumida simplesmente 

                                                             
358

 Pelo que se nota no presente escrito é possível considerar o pensamento de Arendt como sistemático 

na medida em que há uma coerência interna entre seus conceitos e é impossível compreender os 

posicionamentos da autora sem remeter às suas noções presentes em um elevado grau de abstração. Aqui, 

quando se diz que se trata de um “sistema de pensamento extremamente complicado”, no entanto, não se 

diz que a autora elabora sistemas como um Kant ou um Hegel, que isso fique claro. 
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aos fenômenos estudados por Lukács, embora os estudos do autor húngaro possam ser 

essenciais. A isso se voltará depois, porém. 

 A pensadora dedicou Sobre a Revolução ao tema da revolução o qual, se fosse 

completamente oposto à teoria de Arendt, não poderia ter sido tratado da maneira como 

foi (a qual será vista neste capítulo e no próximo) em um dos seus mais famosos livros. 

Por conseguinte, deve-se ver como a problemática da revolução (as guerras não poderão 

ser tratadas aqui, infelizmente
359

) aparece em Hannah Arendt, principalmente no livro 

mencionado acima. Deve-se ressaltar desde já que o livro é de dificílima compreensão, 

pois a revolução aparece de maneira essencialmente contraditória para Arendt, como 

portadora de grandes esperanças e como algo que pode levar ao “esquecimento” da 

política. Ou seja, deve-se ver como aquela pensadora que sempre criticara a 

“substituição da política pela história” e sempre trovejou contra a história “feita pelo 

homem” 
360

 irá – ela mesma – travar uma narração em que os fatos históricos estarão 

relacionados de maneira, inclusive, a ter um sentido o qual pode ser depreendido da 

narrativa e colocado eventualmente contra aquilo criticado pela autora; e mais: ver-se-á 

como o essencial na narrativa da autora sequer são os fatos realmente ocorridos, mas o 

sentido desses fatos o qual é visto pelas lentes do século XX, em que se encontra autora 

e em que se desenvolve, segundo ela, o fenômeno do “totalitarismo” juntamente com o 

“esquecimento da política”. Ou seja, trata-se de uma narrativa feita por uma autora a 

qual, conscientemente, coloca-se no círculo formado pelo “julgar” e pelo 

“acontecimento” para buscar aquilo que mais valoriza. 

 Por conseguinte, a temática da revolução oferece grande dificuldade na obra de 

Arendt. Ao mesmo tempo, porém, é um percurso muito proveitoso para que se possa 

averiguar de maneira correta as tensões da autora com a sua época. Como se pretende 

demonstrar, justamente tais dificuldades podem oferecer um panorama mais completo 
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 E deve-se mencionar também que são muito escassas as referências de Arendt ao tema se comparadas 

com a preocupação que dedicou ao assunto, diga-se de passagem, com a influência de pensadores como 

Rosa Luxemburgo, em Origens do Totalitarismo. O tratamento dispensado ao tema das guerras 

certamente seguiria a trilha daquele dado às revoluções, porém, de modo que o presente estudo também 

pode, até certo ponto, servir (mesmo que não pretenda) como um estudo preliminar acerca do tema. 
360

 Vale mencionar uma passagem já analisada anteriormente sobre o assunto: “A solução do Ocidente 

para escapar da impossibilidade da política no marco da criação é transformar a política em história ou 

substituí-la por esta. Na idéia de história mundial, a multiplicidade dos homens é dissolvida em um único 

indivíduo humano, que passa a ser chamado de humanidade. Tal é a origem do aspecto monstruoso e 

desumano da história, que atinge seu fim pleno e brutal antes de tudo na política.” (ARENDT, 2009, 147) 
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da obra de Hannah Arendt. Assim, nesse momento, se iniciará o tratamento da 

problemática tendo-se em conta aquilo já tratado, o que, como restará claro, é 

imprescindível. Assim, neste ponto da exposição, convergem as temáticas atinentes à 

valorização da “ação” e da política com as críticas da autora ao “labor”, ao “trabalho” e 

à história “feita pelo homem” – tudo aquilo tratado antes, pois, aparece aqui em maior 

grau de concretude, percorrendo-se na exposição o traçado que vai do abstrato ao 

concreto. 
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3.2. Revolução, Esquecimento e Política 

 

Deve-se, pois, adentrar no pensamento da autora acerca da revolução, vendo 

como se configura essa “formação ideal” efetivamente. 

Já se falou do papel que tem o discurso em Arendt na medida em que esse 

último se opõe à violência a qual, para a autora, “é, na realidade, a única espécie de 

acção humana que é muda por definição.” (ARENDT, 2001 b, p. 270) Desta maneira, 

há de se perceber que, caso a revolução seja vista pela autora como um fenômeno 

essencialmente violento, as chances de Hannah Arendt ter apreço por esse 

“acontecimento” o qual segundo ela “caracteriza a fisionomia do século XX” seriam, 

pelo menos, diminutas. Segundo a pensadora: 

 

Na medida em que a violência desempenha um papel predominante em guerras e 

revoluções, umas e outras rigorosamente falando, ocorrem fora do campo político, 

apesar de sua enorme importância na história. (ARENDT, 2001, p. 21) 

 

 Caso apareça com a predominância da violência, por conseguinte, a revolução é 

vista efetivamente de modo negativo e, deve-se acrescentar, caso haja uma narração da 

revolução em que prevaleça o elemento de violência, essa narrativa é, para que se use a 

dicção da autora, “mera justificação” tendo como sucedâneo o moderno e, segundo a 

autora, vigente, “esquecimento da política”. Nesse sentido, “apesar de sua enorme 

importância na história” a revolução se daria, por assim dizer, “fora do campo político”. 

Assim, reafirmando aquilo colocado anteriormente, a valorização da política é patente 

ao passo que a história, por si só, não possui um valor positivo, estando subordinada à 

concepção de política presente na autora quando é tratada de modo positivo. Se a 

história somente relatasse os fatos como são vistos na modernidade pelos efetivos 

agentes políticos (e ai, novamente, é central a distinção entre ator e espectador), seria 

“justificação”. Deve ela, para Hannah Arendt, ser rechaçada em nome da autonomia e 

da política autêntica.  

Assim, também aqui, nota-se que as distinções da pensadora são essenciais (no 

caso, trata-se da distinção entre a política e a história), porém são fluidas.  
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 A passagem, inclusive, menciona tratar-se de uma questão de “preponderância” 

– e isso vem sendo destacado no presente texto com referência ao método de Arendt. 

Desta maneira, a revolução parece não estar inelutavelmente ligada à violência (ou ao 

menos ao predomínio dessa última). Portanto, a questão da revolução, assim como a 

questão da história, é complexa: quando se tratou da história, viu-se que essa, se é vista 

como um encadeamento de nexos causais e como “feita pelo homem”, seria execrável 

para a autora de A Condição Humana. Porém, viu-se que a esse sentido atribuído à 

noção de historia, Arendt contrapunha outro em que as narrações singulares eram vistas 

em sua “riqueza de sentido”, pelo “acontecimento” com o auxílio do historiador “juiz”. 

Uma vez que a pensadora, logo no início de Sobre a Revolução diz que “sem dúvida, 

nem mesmo as guerras, para não falar já das revoluções, são inteiramente determinadas 

pela violência” (ARENDT, 2001, p. 20), parece haver certa maneira de ver a revolução 

que seja aceita pela autora, enquanto há outra forma a qual, ao contrário, é rejeitada. A 

questão estará ligada, como se verá melhor posteriormente, de um lado à história 

rechaçada pela autora, doutro à política; de um lado à violência, doutro ao concerto e ao 

discurso (a importância das antinomias do pensamento de Arendt é marcante aqui 

também). No que é possível notar que a noção de história que a autora valoriza, aquela 

voltada à narração, ao “acontecimento”, ao “extraordinário” e, sobretudo, à memória, 

pode ser essencial neste ponto já que – também no que diz respeito à revolução - haveria 

certo “esquecimento” na modernidade: ela seria um “acontecimento” o qual não seria 

inteiramente determinado pela violência, ao passo que, na modernidade, para  a autora, 

a revolução seria equacionada sempre a tendo a última por central e preponderante, 

como teria acontecido, segundo a autora, em Lenin. 

 Fica claro que Hannah Arendt sabe não serem as revoluções dissociáveis da 

violência; porém, a autora ao mesmo tempo levanta ressalvas logo no início de sua obra 

dedicada ao assunto. Sua metodologia, que outrora traçara distinções precisas entre 

“labor”, “trabalho” e “ação”, entre a “história feita pelo homem” e aquela da “narrativa 

singular”, novamente, se explicita na medida em que as distinções tão caras à autora, 

quando ela trata de questões mais concretas, tornam-se fluidas. Esse aspecto de sua 

metodologia já foi tratado anteriormente e não será retomado aqui, sendo importante 

somente marcar a presença de tal démarche de Arendt também no que toca a questão 

essencial ao presente texto, aquela da revolução. Nisso, como já destacado, também 

aparecem elementos de manipulação na pensadora, os quais serão vistos ao longo do 
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texto de modo mais concreto e serão explicitados de modo mais consistente na 

conclusão. Continuemos. 

 Assim como feito anteriormente no tocante à história, deve-se primeiramente se 

averiguar qual a revolução que Arendt rejeita para depois se especificar aquela 

revolução aceita como legítima. Mesmo sabendo que, em verdade, a metodologia da 

autora faz com que os modelos e os construtos utilizados possam conter alguma dose de 

arbitrariedade (que a autora tenta escapar com uma relação de “abertura” frente o 

“acontecimento” 
361

) tal tarefa se mostra essencial. 

 Tendo-se em conta a exposição pregressa, há uma passagem de grande valor 

para o tema tratado no momento: 

 

Outro aspecto dos ensinamentos de Hegel, que evidentemente deriva também das 

experiências da Revolução Francesa, é ainda mais importante no nosso contexto, pois 

tece uma influência mais imediata nos revolucionários dos séculos XIX e XX – os 

quais, mesmo que não tivessem aprendido os ensinamentos de Marx (o maior aluno que 

Hegel jamais teve) e nunca tivessem se preocupado com a leitura de Hegel, 

consideravam a revolução através de categorias hegelianas. (ARENDT, 2001, p. 63)  

 

 A ligação entre a Revolução Francesa, Hegel e Marx fora marcada anteriormente 

na medida em que, para a pensadora, “teoricamente, a conseqüência de maior alcance da 

Revolução Francesa foi o nascimento do moderno conceito de história na filosofia de 

Hegel.” A questão fora essencial também na medida em que aquela história “feita pelo 

homem”, tão combatida pela autora, ligava-se não só a Hegel e a Marx, mas à própria 

Revolução Francesa. Agora, pois, a questão ganha novos contornos: os “revolucionários 

dos séculos XIX e XX”, segundo a autora, “consideravam, a revolução através de 

categorias hegelianas”. Ou seja, tudo aquilo mencionado anteriormente quanto ao 

“progresso”, à “humanidade” (aquele “aspecto monstruoso”), à supressão da 

                                                             
361

 Como se verá mais à frente, a pensadora, assim, busca fugir do agnosticismo recorrendo, sem escapar 

de uma forma de idealismo subjetivo, à noção de “acontecimento” o qual acaba a ser relacionado com a 

criação de uma forma de “mito” negativo quando relacionado à Revolução Francesa, e positivo, quando 

visto em relação à Revolução Americana. A dificuldade apontada no parágrafo, pois, não pode ser tratada 

agora, somente sendo possível ver o caráter concreto dela mais à frente. Aqui, no entanto, pode-se dizer 

desde já que esse percurso permanece preso ao irracionalismo e ao caráter teológico presentes no 

pensamento da autora. Segundo Lukács, isto é indissociável da já mencionada decadência ideológica. 

Tratando da arte, o autor, diz algo igualmente válido para o presente contexto: “a progressiva 

transformação do agnosticismo em misticismo, durante o período imperialista, não é uma solução para a 

crise ideológica, como imaginam muitos escritores de nosso tempo; ao contrário, ela denota o 

agravamento dessa crise.” (LUKÁCS, 2010 b, p. 180) O caráter de “agravamento” também somente 

poderá ser visto depois. 
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singularidade, às “forças personificadas” se faz presente também no que toca a 

revolução, que vem a ter em si, em maior grau de concretude, as determinações do 

pensamento de Arendt expostas anteriormente.  

Veja-se: Marx e Hegel teriam oposto a história à política, colocando os homens 

em meio a processos em que suas singularidades seriam englobadas – aqui, a visão que 

teria prevalecido na modernidade acerca da revolução seria justamente aquela criticada 

por Arendt. Mesmo que “nunca tivessem se preocupado com a leitura de Hegel”, os 

revolucionários dos séculos XIX e XX teriam padecido das vicissitudes do pensamento 

hegeliano as quais teriam sido trazidas ao século XX principalmente por seu “melhor 

aluno” quem teria consigo uma concepção de história permeada por “elementos 

totalitários”.
362

 Assim, aquele aspecto – para a autora - nefasto presente na história, e já 

ressaltado, apareceria aqui com toda a força no que diz respeito à revolução; e deve-se 

notar desde já que o combate de Hannah Arendt à Revolução Francesa é indissociável 

de seu combate aos dois maiores filósofos dialéticos do século XIX, Hegel e Marx – 

nisso, a autora, novamente, coloca-se lado a lado com a corrente irracionalista da 

filosofia.
363

Veja-se como a questão se explicita: 

 

Era para o espectador, ainda mais claramente que para o actor que a lição da Revolução 

Francesa parecia traduzir a necessidade histórica, ou que Napoleão se tornou um 

“destino”. Contudo, a questão é que todos aqueles que, através do século XIX e durante 

grande parte do século XX, seguiram as pegadas da Revolução Francesa, se viram, não 

apenas como sucessores da Revolução Francesa, mas também como agentes da história 

e da necessidade histórica, com o resultado óbvio e contudo paradoxal de que, em vez 

da liberdade, foi a necessidade que se transformou na categoria principal do pensamento 

político e revolucionário. (ARENDT, 2001, p. 62) 

 

 A força da necessidade apareceria nas revoluções modernas com destaque tal 

qual ocorreria na noção de história “feita pelo homem”, que suprimiria a singularidade 

do indivíduo em um processo que o englobaria. Não é preciso insistir: tal aspecto é visto 
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 Arendt, como visto, relaciona a dialética e a Revolução Francesa, depois, Hegel e Marx com a mesma. 

As distinções entre as concepções e as mudanças qualitativas, porém, não são o central para a autora, 

embora, sobretudo no que diz respeito da relação de Marx com Hegel, tenha apontado a diferença entre os 

dois no “método de Marx” o qual apareceria como formalista. Aqui não se pode discutir o caráter de tais 

afirmações de Arendt com cuidado. Certamente uma leitura cuidadosa de Marx, de Hegel e da história da 

Revolução Francesa mostra que a autora, no mínimo, é apressada. Porém, como dito, aqui não é espaço 

para tratar de tais questões. 
363

 “Em sua gênese histórica, a ideologia irracionalista nasceu opondo-se à Revolução Francesa e, por 

isso, dirige-se energicamente contra o conceito de progresso, contra a destruição do velho pelo novo” 

(LUKÁCS, 2007, p. 40) Depois, como se viu na introdução, os alvos da “ideologia irracionalista” teriam 

sido justamente a dialética de Hegel, depois de Marx e, por fim, o socialismo.  
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como essencialmente nefasto por Hannah Arendt; ao invés da liberdade da política, 

apareceria aquela necessidade que marcaria não só o “trabalho” o “labor”, mas aquela 

“história feita pelo homem”. A questão aparece essencialmente ligada à concepção de 

história tratada anteriormente também na medida em que os revolucionários teriam 

aparecido como “agentes da história e da necessidade da história”, o que, como já visto, 

se ligaria àquela “ideologia da história”, constitutiva, segundo a autora, dos “elementos 

totalitários do marxismo” e mesmo do “totalitarismo”. Ou seja, nesse sentido 

mencionado acima, as revoluções aparecem também “fora do espaço da política”: 

prevaleceria a necessidade da história “feita pelo homem” e não a liberdade da esfera 

política. Como vistas modernamente, as revoluções seriam o coroamento do 

“esquecimento da política”, sendo os revolucionários modernos, essencialmente os 

marxistas e socialistas, aqueles que, com maior ímpeto, defenderiam aquilo que Hannah 

Arendt mais rechaça. Só isso já deixa clara uma tomada de posição da autora claramente 

contra o modo como as revoluções foram pensadas no século XX – isso, porém, ficará 

muito mais claro quando se chegar a um maior grau de concretude.  

Por ora, basta ressaltar: para Arendt, as revoluções que “seguiram os passos da 

Revolução Francesa” corroborariam com o “esquecimento” e preponderariam na 

modernidade. Deste modo, um importante aspecto intimamente conectado ao que já foi 

dito é a ligação dessa noção de história segundo a qual ela seria “feita pelo homem” 

com o papel desempenhado pela Revolução Francesa, segundo Arendt, na modernidade.  

Se, anteriormente, se disse que a maior conseqüência da Revolução Francesa 

“foi o nascimento do moderno conceito de história na filosofia de Hegel”, as críticas da 

autora a essa noção de história e à ligação dessa noção com a Revolução Francesa são 

reforçadas. Aqui, a Revolução Francesa, já nesse grau de abstração, aparece na medida 

em que aquilo que a pensadora crê ser mais repulsivo – em última análise os próprios 

“elementos totalitários” – ganharia força nessa revolução, a qual apareceria marcada não 

pela liberdade da política, mas pela necessidade da história (“feita pelo homem”). A 

narrativa de Arendt acerca da Revolução Francesa, já se nota, claramente enfatiza, de 

maneira “seletiva” (segundo a autora, como toda a narrativa) os aspectos que julga mais 

nefastos na modernidade. E o significado dessa escolha da autora restará claro mais à 

frente e não deixará de se configurar como uma tomada de posição diante da realidade. 
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 No que, agora, há de se ressaltar que, na passagem citada anteriormente, o ponto 

de vista do “espectador” aparece de maneira diametralmente oposta do que quando 

Arendt tratou da posição de Kant quanto à mesma Revolução Francesa. Ali, tratava-se 

do posicionamento amparado pelo julgar. Aqui, para o “espectador”, a Revolução 

Francesa apareceria ligada à necessidade histórica. Desta maneira, o comentário de 

Ronald Beiner é acertado: “para Arendt, a alternativa decisiva na teoria do julgamento é 

entre Kant e Hegel – entre a autonomia e a história” (BEINER, 1992, p. 131)
364

 Nesse 

sentido, a conotação dada à revolução na passagem liga-a intimamente àquela história 

“feita pelo homem” (a qual apareceria com força em Hegel e Marx). Restaria, pois, 

neste raciocínio, pouco espaço para a autonomia de julgamento defendida por Arendt 

em relação às distintas e singulares narrações.  

Ao se tratar da história, essa última teria aparecido de maneira dúplice quando se 

tem em conta o espectador: como um processo que suprime a singularidade, e com 

alguém que, pelo julgar, “dá relevo aos acontecimentos históricos”. Ou seja, aquilo 

mencionado acima acerca da “herança” também tem contornos importantes aqui. De um 

lado apareceria aquela tradição que veria o rumo tomado pela história como 

“necessário” e ligado à mera “justificação” – ai figurariam Hegel e Marx, mas 

principalmente o último. Doutro lado, haveria a possibilidade de se narrar a história, 

também como espectador, de maneira diferenciada: tendo em conta a autonomia e a 

política por meio do julgar, o que poderia, inclusive, dar ensejo à “salvação” de aspectos 

legados modernamente ao “esquecimento”. Ou seja, Hannah Arendt traz aqui uma 

questão complexa, a qual não poderá ser tratada com todo o cuidado, mas que deve ser 

mencionada: não há sequer uma visão do espectador possível, somente; haveria, pelo 

menos duas, uma em que prepondera aquela história regida pela necessidade e outra em 

que, no caso, a revolução é vista não só tendo-se em conta aquilo que teria 

preponderado com o transcorrer da história, mas considerando a possibilidade da 

própria “salvação” de elementos essenciais à política em relação ao “esquecimento” a 

que teriam sido relegados na modernidade. Beiner expressou essa dualidade como uma 

oposição entre Hegel e Kant, os quais, na teoria de Arendt, expressam justamente as 

duas concepções de história tratadas pela autora, uma rechaçada, outra defendida. 

                                                             
364

 “For Arendt, the ultimate alternative in deciding on a theory of judgment is between  Kant and Hegel – 

between autonomy and history” (BEINER, 1992, p. 131) 
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  Na modernidade, a maneira como apareceria a revolução, pois, dissociaria a 

última da política e a ligaria àquela história criticada pela autora. Há, pois, a clara 

“preponderância” daquilo que a pensadora rechaça, resta claro. E, com isso, à pensadora 

caberia resgatar aquele “tesouro” esquecido com auxílio justamente de sua teoria acerca 

da história. A questão apareceria no século XX de maneira, para Hannah Arendt, 

catastrófica: 

 

O feitiço que a necessidade histórica lançou nos espíritos dos homens desde o começo 

do século XIX ganhou mais força pela Revolução de Outubro, que para o nosso século 

tem tido o mesmo profundo significado da primeira cristalização do que há de melhor 

nas esperanças da humanidade e a posterior compreensão da dimensão total de seu 

desespero, que a Revolução Francesa tivera para com seus contemporâneos. (ARENDT, 

2001, p. 67) 

 

 A questão emerge aqui não só na medida em que a Revolução Russa apareceria 

para o século XX assim como a Revolução Francesa apareceria para o século XIX. 

 A Revolução Francesa, como vista até aqui, cumpre um papel essencialmente 

negativo na teoria de Arendt; e a pensadora parece estar, por analogia, e, ao menos na 

passagem, sem considerar as particularidades e as peculiaridades das épocas e das 

localidades em que ocorreram ambas as revoluções, atribuindo esse mesmo papel à 

revolução bolchevique – a questão não pode ser tratada aqui com detalhes, entretanto 

isto será visto no desenvolvimento do presente escrito em um maior grau de concretude. 

 Aqui, por enquanto, resta somente se verificar como a revolução aparece à 

autora na época de que fala. 

 E a revolução teeria, pelo que menciona Hannah Arendt, atrás de si a 

necessidade em oposição à liberdade. Haveria, pois, um “feitiço que a necessidade 

histórica lançou no espírito dos homens desde o começo do século XIX” – por 

conseguinte, o século XX é visto pela autora não só na medida em que se trataria 

daquela época em que o “totalitarismo” teve lugar; tratar-se-ia da época em que – sob o 

signo da revolução bolchevique – a revolução é vista pelas lentes daquela história 

amparada pela noção de necessidade, pelo progresso, pela humanidade e pela 

“ideologia” (lembrando-se que a conotação dada ao termo pela pensadora é 

essencialmente negativa) que teriam permeado o século XIX de Hegel e de Marx. Ou 
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seja, a revolução apareceria amparada conscientemente
365

 em “elementos totalitários” – 

e ai, novamente, reforça-se a posição de Arendt contrária ao marxismo no transcorrer do 

século XX. 

 Lembrando-se que a metodologia de Arendt faz com que suas distinções sejam 

essenciais em sua teoria ao mesmo tempo em que, dependendo da situação, possam ser 

fluidas, deve-se dizer o seguinte: a revolução, assim como a história, aparece de maneira 

complexa para Arendt.  

A Revolução Francesa em especial teria sido “a primeira cristalização do que há 

de melhor na humanidade” ao mesmo tempo em que seria essa revolução mesma aquela 

em que aspectos nefastos aparecem: a necessidade histórica, a filosofia da história de 

Hegel e de Marx, e as conseqüências nefastas que daí emergiriam. O papel da 

Revolução Francesa assim aparece em Arendt - surge como essencialmente negativo, ao 

mesmo tempo em que isso não anula o fato de ela, de inicio, “originariamente”, poder 

ter contido em si o “melhor da humanidade”.
366

 Veja-se: pelo que se viu, na 

modernidade, a revolução é vista por meio da “necessidade”, rechaçada pela autora de 

Sobre a Revolução. Ao mesmo tempo, entretanto, isso não implicaria na 

impossibilidade se ver essa revolução por aquilo que ela conteria de bom
367

; tratar-se-ia 

de maneiras diversas de narrar o mesmo “acontecimento” – no entanto, ao menos em 

Sobre a Revolução, a pensadora é clara na perspectiva pela qual tratará 

preponderantemente a Revolução Francesa: tratar-se-ia daquela revolução que tem 

como legatária a dialética de Hegel e de Marx e a Revolução Russa. As razões para isso 

não podem ser vistas no momento e serão esclarecidas somente quando a comparação 

entre a Revolução Francesa e a Americana tiver sido estabelecida em linhas gerais. Isso 

significa que o aspecto dúplice pelo qual a revolução aparece em Hannah Arendt restará 

claro somente ao final, quando as determinações essenciais de seu pensamento já 

houverem sido explicitadas. Porém, essa questão deve ser mencionada agora, pois 

percorre o tratamento que a pensadora dá ao tema da revolução; de modo que há de se 

                                                             
365

 Este “conscientemente” será ressaltado mais à frente quando se tratar do caráter, para Arendt, 

“trágico” da Revolução Francesa se comparada com a revolução russa. 
366

 Posteriormente, será visto como, para a autora, isto teria ocorrido em muito menor escala na revolução 

russa. Notar-se-á que, para Hannah Arendt, os “atores” da Revolução Francesa teriam se visto em meio a 

rumos “trágicos” ao passo que o mesmo não teria se dado na revolução russa. Isso será central para a 

tomada de posição da autora, como restará cristalino posteriormente. 
367

 Percebe-se, pois, que a autora busca “salvar” o “lado bom” da revolução em detrimento de seu “lado 

mal” o que mostra, novamente, uma metodologia muito distinta da dialética. 
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continuar tratando da relação existente entre a Revolução Francesa, a visão 

preponderante sobre a revolução no século XX e a dialética, os quais, ao final, teriam 

conduzido ao “esquecimento da política”. 

Depois de mencionar que os revolucionários pensaram por categorias 

hegelianas, Hannah Arendt diz o seguinte: 

 

Este aspecto diz respeito ao caráter do movimento histórico, o qual, segundo Hegel e 

todos os seus continuadores, é simultaneamente dialético e conduzido pela necessidade: 

da revolução e da contra-revolução, desde o 14 de Julho até ao 18 Brumário e à 

restauração da monarquia, nasceu o movimento e o contramovimento dialético da 

história que arrasta os homens na sua irresistível corrente, como um poderoso 

redemoinho, a que têm de render-se no preciso momento em que tentam estabelecer a 

liberdade na terra. Este é o significado da famosa dialética da liberdade e da necessidade 

em que, eventualmente, ambas as coisas coincidem – talvez o mais terrível e, 

humanamente falando, o menos suportável paradoxo em todo o conjunto do pensamento 

moderno. (ARENDT, 2001, p. 64) 

 

 Para a pensadora, a dialética (e é bom se lembrar do formalismo a que, segundo 

Arendt, ela foi submetida por Marx) liga-se essencialmente à necessidade de tal feita 

que seria, deste modo, essencialmente contrária à política – as revoluções seriam vistas 

por aquele prisma da história “feita pelo homem”, como já enfatizado – as revoluções 

legadas ao século XX, pois, teriam sido vistas essencialmente como “justificação”.  

Aqui, ainda se fala de “movimento e contramovimento da história”, o que deve 

ser relacionado à passagem da autora anteriormente mencionada segundo a qual o 

progresso apareceria na concepção de história que critica ao se interpretar “cada 

retrocesso” só “como um recuo necessário, mas apenas temporário”. Ou seja, ao tratar 

do “movimento e contramovimento da história” a pensadora tem em mente a crítica à 

teleologia na história. Esta última surgiria de acordo com um “movimento dialético”, 

que apareceria como um “pensamento-progresso característico das ideologias do século 

XIX” até chegar a ponto de a “ideologia da história” render-se à necessidade e 

vangloriar aquilo que haveria de mais inumano – essa equação entre dialética, teleologia 

e “elementos totalitários” é central à pensadora. Teria a equação como conseqüências o 

rendimento do homem àquele nefasto “progresso” expresso na história na medida em 

que, segundo a autora, “arrasta os homens na sua irresistível corrente, como um 

poderoso redemoinho, a que têm de render-se no preciso momento em que tentam 

estabelecer a liberdade na terra.” Ou seja, as tentativas revolucionárias amparadas pelas 
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categorias hegelianas seriam vãs; e não só: levariam o homem a “render-se” ao 

progresso amparado pelo automatismo e pela necessidade que regeriam aquela história 

“feita pelo homem”. De tal feita que a política seria renegada ao total e completo 

“esquecimento”, estando a “salvação” da política impedida nas revoluções em que 

prevalecem as categorias hegelianas – e é bom notar que Hannah Arendt vê por esse 

prisma mesmo as revoluções em que os ecos da Revolução Francesa de 1789 estariam 

ligados à burguesia e à democracia ao mesmo tempo. Ou seja, Arendt sequer vê com 

bons olhos, pelo que se percebe, a “fase heróica” da burguesia – deste modo, aqui se 

pode notar em maior grau de concretude que a pensadora não só rechaça aquilo que 

Lukács chamou de decadência ideológica da burguesia: ela critica os ideais nascidos 

com a burguesia (dentre eles o de progresso) já em seu nascedouro. 

A política moderna relacionada à revolução e legada à época da pensadora 

assim, apareceria como fruto do “esquecimento” e não da decadência de qualquer classe 

dominante. Ao relacionar as categorias hegelianas à revolução, o paradoxo apontado 

pela autora seria aquele segundo o qual, ao tentar instaurar, pode-se mesmo dizer, 

“fundar” 
368

 a liberdade, as revoluções modernas terem se rendido à necessidade de 

maneira irrevogável. Nisso, teriam se prendido àquilo de mais nefasto de maneira 

inelutável. 

 Esse “esquecimento” quanto à política marcaria a modernidade de que a 

pensadora fala – e se expressaria claramente na ênfase dada à revolução. Assim como a 

autora de A Condição Humana tratara anteriormente daquele “aspecto monstruoso e 

desumano” que rondava a noção de história, agora, ela menciona o “mais terrível e, 

humanamente falando, o menos suportável paradoxo em todo o conjunto do pensamento 

moderno”; as tintas com as quais Hannah Arendt critica a noção corrente na 

modernidade de revolução certamente são as mesmas com as quais critica o conceito 

moderno de história. Entretanto, o grau de concretude em que a questão emerge aqui é 

consideravelmente maior: antes, relacionou-se a história “feita pelo homem”, em última 

análise, a “elementos totalitários”; agora, a revolução é vista na medida em que não só 

subjaz na crítica arendtiana a oposição à noção de história: há um posicionamento 

concreto e expresso contra aqueles que seguem os passos da Revolução Francesa e da 

                                                             
368

 A noção de “fundação” será de enorme importância quando se tratar da oposição da Revolução 

Americana à Revolução Francesa segundo Hannah Arendt. Isso será tratado no último capítulo do 

presente escrito. 
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Revolução Russa, as quais estariam ligadas intimamente para a autora.
369

 A teoria de 

Arendt sobre a revolução, portanto, é uma intervenção direta na realidade de sua época; 

a autora não se posiciona somente contra a Revolução Francesa, a qual já havia tomado 

o seu rumo há muito tempo. Há uma posição clara contra os delineamentos da 

Revolução Russa, o que certamente pode ser visto em continuidade com o já 

mencionado projeto da autora acerca dos “elementos totalitários do marxismo”.  

A crítica ao “esquecimento” a que teria sido relegada a política no século XX, 

assim, torna-se uma crítica à tradição revolucionária que prevalece neste século na 

esteira da Revolução Russa, essa última a qual apareceria com íntima relação com a 

Revolução Francesa, segundo Arendt.
370

 Assim, a noção de revolução que prevaleceria 

na modernidade seria aquela dos herdeiros de Hegel. Ela seria realizada de acordo com 

os ditames do progresso e da história “feita pelo homem”. Deste modo, fica claro que 

aquele “esquecimento” a que estaria submetida a política teria grande parcela de relação 

com a prevalência do pensamento marxista no século XX. Em Hannah Arendt, o 

combate ao “esquecimento”, pois, também é um combate ao marxismo. 
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 A questão será vista mais à frente, no entanto, pode-se citar uma passagem da autora para ilustrar a 

questão: “e se é verdade, como disse Marx, que a Revolução Francesa tinha sido representada com trajes 

romanos, é igualmente verdade que cada uma das revoluções seguintes, até, inclusive, a Revolução de 

Outubro foi decretada segundo regras e acontecimentos que vigoraram desde o dia 14 de julho até o 9 

Termidor e ao 18 Brumário.” (ARENDT, 2001, p. 59) 

370
 Deve-se reconhecer que esse paralelo entre a revolução russa e a Revolução Francesa tem amparo em 

importantes autores marxistas, como Trotski e Deutcher, autores cujas obras Arendt leu. 
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3.3. Revolução, Mudança e Novo Começo 

 

 No sentido que a revolução foi tratada até o momento, ela aparece indissociável 

do progresso, da continuidade histórica, da “humanidade” e, o mais importante, daquela 

noção de história muito criticada pela autora e ligada, segundo ela, a Hegel, a Marx e, 

por fim, à Revolução Russa. Com isso, como já destacado, resta claro um 

posicionamento contrário àquilo identificado como mais progressista na ideologia 

burguesa; porém, a autora não tem como alvo a burguesia progressista de outrora: 

vivendo no momento posterior à Segunda Guerra Mundial, seus alvos são outros e se 

encontram também na tradição socialista, na influência lograda pela Revolução Russa e 

no pensamento marxista. No entanto, com esse apontamento, como também ressaltado, 

não se vai ao fundo da questão uma vez que muitos tomaram tal posição, de modo que é 

preciso ir em direção à peculiaridade do pensamento da autora. 

 Nesse sentido, é sempre bom lembrar que, para Hannah Arendt, os termos que 

estuda teriam um sentido “originário”, ligado às “experiências políticas” as quais lhe 

teriam trazido à tona. Aquilo que mencionou Young-Bruel antes sobre a “análise 

conceitual” da autora, pois, pode ter importância decisiva também nesse momento. O 

“esquecimento” a que as noções da teoria teriam sido submetidas na modernidade, 

assim, seria dotado de um traçado o qual deve ser visto nesse momento com referência 

àquilo que teria guiado mais “originariamente” as noções mencionadas e que diz 

respeito ao próprio conceito de revolução que aparece no pensamento da autora aqui 

tratada. Agora, por conseguinte, há de se averiguar como a problemática do 

“esquecimento” aparece quando se tem em conta a revolução. 

A questão emerge aqui de maneira distinta e, ao que parece, decisiva: antes, a 

referência da autora havia sido a Grécia antiga. Arendt, assim, havia se colocado 

inegavelmente contrária ao desenvolvimento propriamente moderno; quando a 

revolução vem à tona, entretanto, a autora não pode usar do mesmo artifício (remeter 

somente, ou principalmente, à antiguidade) embora ele também vá se fazer presente em 

grau considerável. Por conseguinte, mesmo buscando a experiência “originária” da 

revolução, Hannah Arendt não poderá se abrigar em uma concepção imbuída de uma 

grecofilia patente. Nesse sentido, a própria temática da revolução faz com que 

inegavelmente existam certos tons ligados à modernidade em Hannah Arendt, mesmo 
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que se trate, como quer Seyla Benhabib, de um “modernismo relutante”. Desta maneira, 

há de se averiguar como a pensadora, quem sempre se opõe à violência ligada à política, 

trata de um fenômeno que tem em seu bojo a violência; trata-se de se ver como Arendt, 

quem se voltou sempre à Grécia, tratará da revolução em que as referências deverão 

aparecer essencialmente na modernidade.  

Assim, a pensadora que até o momento teve que se voltar à antiguidade quando 

procurava paradigmas, não poderá fazer o mesmo que vinha fazendo, achando seus 

modelos, pois, na própria modernidade a qual teria em seu âmago não só as “guerras e 

as revoluções”, mas o “esquecimento da política”. Tendo em conta o mencionado 

acima, deve-se ver aquilo que a pensadora coloca quanto à própria experiência dos 

revolucionários modernos e que se ligaria a um sentido mais “originário” da revolução: 

 

Nada poderia estar mais afastado do sentido original da palavra “revolução” do que a 

idéia de que todos os revolucionários tivessem sido possessos e obcecados, isto é, que 

fossem agentes num processo que significava o fim definitivo de uma antiga ordem e 

ocasionava o nascimento de um novo mundo. (ARENDT, 2001, p. 49) 

 

 Há de se notar que o sentido o qual haveria prevalecido principalmente nos 

séculos XIX e XX no que toca a revolução nada teria de inquestionável para a 

pensadora. Aquele “esquecimento” a que teria sido levado o conceito - preponderando a 

história “feita pelo homem” em oposição à política - deveria ser questionado tendo em 

vista também as experiências políticas conectadas à própria modernidade. Assim, a 

autora diz que a figura dos revolucionários como “agentes num processo que significa o 

fim definitivo de uma antiga ordem e ocasionava o nascimento de um novo mundo” não 

corresponderia às experiências “originárias” ligadas à revolução. Aparecer como 

“agentes de um processo” faria dos revolucionários aqueles ligados à história como 

processo “feito pelo homem”, levaria eles a atuarem como “agentes da história e da 

necessidade histórica”, o que é exatamente o que a pensadora não quer.  A isso, antes, 

Arendt liga revolucionários “possessos e obcecados” – ou seja, é clara a oposição ao 

sentido dado à revolução na modernidade por parte da autora; e, tendo-se em conta que, 

para a autora, o sentido não faz parte dos próprios fatos, mas é atribuído por aquele que 

conta, que narra a história “iluminado pelo acontecimento”, percebe-se aqui também a 

oposição à revolução em seu sentido preponderante, segundo Arendt, na modernidade.  
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A narração das revoluções que teriam preponderado na modernidade não teria 

sido aquela mais condizente com a liberdade humana, pois; teria se dado justamente o 

oposto na medida em que teria prevalecido a necessidade e a política teria sido relegada 

ao “esquecimento”.
371

 No que a autora também se contrapõe à noção segundo a qual os 

revolucionários devessem buscar o “nascimento de um mundo novo”. Deste modo, a 

autora não vai só contra a acepção de história segundo a qual ela seria “feita pelo 

homem” – ela contraria também a compreensão da revolução como uma ruptura com o 

passado com base na transformação da realidade que resultasse na instauração de um 

“novo mundo” 
372

; desta maneira, seguindo o raciocínio da autora, a revolução poderia, 

inclusive, se esquivar do progresso ao mesmo tempo em que escapa de qualquer 

pretensão, por assim dizer, utópica.  Veja-se: nessa compreensão a construção de uma 

forma de sociabilidade nova e radicalmente distinta fica excluída aprioristicamente (o 

que, como se verá posteriormente, não excluiria o papel da revolução na instauração de 

um “novo começo”). A transformação do “mundo”, a supressão de relações sociais 

ligadas a determinado modo de produção, assim, estaria muito longe daquilo que 

“originariamente” corresponderia a uma revolução. E nisso, há uma clara tomada de 

posição contra todos que, de uma forma ou doutra defendem o socialismo. A questão 

fica mais clara quando a autora complementa: 

 

O facto de a palavra “revolução” significar originariamente restauração, e portanto ser 

para nós precisamente o oposto não é uma mera excentricidade semântica. As 

revoluções dos séculos XVII e XVIII, que nos parecem mostrar com evidencia um novo 

espírito, o espírito da idade moderna, pretenderam ser restaurações. (ARENDT, 2001, p. 

50) 

 

 Está muito longe de Arendt, pois, considerar a revolução como manifestação da 

transformação consciente da realidade histórica; “originariamente”, e isso é essencial 

tendo em conta a metodologia da autora, a revolução seria inclusive restaurações. A 

questão emerge na medida em que o espírito “originário” das revoluções, as quais 

teriam surgido nos delineamentos da “idade moderna”, seria oposto àqueles do 

progresso e da mudança radical da ordem mundana. “Originariamente”, pois, as 

                                                             
371

 Deve-se sempre ter em conta aqui que essas oposições estanques, essas antinomias, a necessidade 

contra a liberdade, a história contra a política, por exemplo, são de Hannah Arendt. Usam-se aqui as 

expressões do modo que elas aparecem no próprio pensamento da autora, e não daquele que seria mais 

adequado seguindo os parâmetros de um Lukács ou de uma Marx, por exemplo. 
372

 Depois, se verá que a autora vê na revolução o “novo começo”. Isso, no entanto, é muito distinto da 

transformação da realidade que vise à emergência de um “novo mundo”. Isso ficará claro posteriormente. 
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revoluções não teriam se voltado efetivamente para o futuro, mas para o passado, para a 

restauração das condições vigentes anteriormente. A autora, assim, coloca-se ao lado da 

ideologia irracionalista, ela se posiciona “energicamente contra o conceito de progresso, 

contra a necessidade de destruição do velho pelo novo”; ao mesmo tempo, porém, ela 

não se coloca contra a revolução e a favor de qualquer restauração, o que torna sua 

teoria peculiar, oscilando entre a antiguidade e as revoluções modernas de modo um 

tanto quanto livre, como se verá ao tratar da Revolução Americana. Aqui, porém, deve-

se enfatizar: a autora coloca-se contra certo sentido da revolução, mas não se coloca 

contra a revolução como tal – com isso, ela não aceita tudo menos aquilo que advém das 

modernas revoluções que se colocaram na esteira da Revolução Russa, sendo, de certo 

modo, uma voz dissonante
373

 em meio ao capitalismo manipulatório americano tratado 

por Lukács e exposto na introdução. 

Percebendo a revolução como “a palavra [que] indica claramente uma repetição, 

um movimento cíclico”, a autora busca sua origem na astronomia grega de Políbio, 

sendo o termo somente “usado metaforicamente no domínio da política” (ARENDT, 

2001, p. 49). Assim, nada poderia parecer mais afastado do sentido “originário” da 

expressão que o seu sentido corrente na modernidade o qual se ligaria não só à mera 

“justificação”, mas também ao “esquecimento” da política que lhe seria correlato (com 

tudo que isso implicaria). O novo espírito de que fala Arendt, pois, teria sido deturpado 

e teria se transformado naquilo que seria oposto à política: o ímpeto de se transformar a 

realidade de modo a trazer um “novo mundo”. Aparece de modo claro uma posição da 

autora, diga-se de passagem, intimamente relacionada à sua crítica ao “trabalho”, à 

história “feita pelo homem” e ao controle consciente das condições de vida por parte do 

homem. Nisso, se estabelece o seguinte acerca das duas revoluções vistas como 

paradigmáticas para autora: 

 

Por outras palavras, devemo-nos voltar para as Revoluções Francesa e Americana e 

considerar que ambas foram no seu estado inicial desencadeadas por homens 

firmemente convencidos que nada mais faziam do que restaurar uma antiga ordem das 

coisas, perturbada e violada pelo despotismo da monarquia absoluta ou pelos abusos do 

governo colonial. (ARENDT, 2001, p. 51) 

 

                                                             
373

 Deve-se deixar claro que ser uma voz dissonante não necessariamente significa ter uma postura 

efetivamente crítica. Muitas vezes, inclusive, deve-se dizer, é por meio de tais vozes que determinada 

forma de sociabilidade ganha sustentação. 
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 O ímpeto de transformação radical, por conseguinte, estaria excluído dos 

revolucionários das Revoluções Francesa e Americana, ao menos “originariamente”. Os 

homens, assim, segundo Arendt, não tinham consciência de iniciarem um novo período 

na histórica – a revolução nunca teria sido planejada, nunca, teria havido, “no estado 

inicial” das revoluções, um pôr teleológico consciente o qual se dirigiria à 

transformação da sociedade como um todo. Ou seja, aqui, Arendt se coloca contra a 

transformação consciente da realidade, mas não contra a mudança em si, destoando de 

pensadores que poderiam ser colocados apressadamente como “contra-revolucionários” 

– assim, a pensadora, sempre é bom insistir, busca na revolução algo de imprevisível e 

de extraordinário, um “acontecimento”. 

O que teria existido nas revoluções seria um desejo de se restaurar uma antiga 

ordem a qual teria sido “perturbada”. Teria havido, assim, uma “perturbação” e uma 

violação: a ordem teria sido “perturbada e violada pelo despotismo da monarquia 

absoluta ou pelos abusos do governo colonial”; deste modo, os revolucionários teriam 

se voltado contra aspectos acidentais em certa forma de sociabilidade, nunca sendo essa 

última questionada como um todo, já que o que se buscaria seria a “antiga ordem das 

coisas”; a vinda de algo novo nunca teria se dado por meio de uma intervenção 

consciente diante das condições de vida. Veja-se: ao que Arendt indica, esses homens 

também não viam a história como um processo objetivo e marcado pela 

irreversibilidade – antes, eles desejavam retirar os elementos acidentais (o “despotismo 

da monarquia absoluta” e “os abusos do governo colonial”) de uma ordem que, em si, 

não seria o problema.  Neste sentido, aqueles “homens firmemente convencidos que 

nada mais faziam do que restaurar uma antiga ordem das coisas” seriam realmente, para 

Arendt, aqueles que “desencadearam” as revoluções, seriam, justamente o oposto 

daqueles que dariam o estereótipo dos revolucionários “possessos e obcecados” os quais 

teriam, ao que a autora indica, prevalecido na modernidade. A pensadora, assim, já traz 

algum elemento de “salvação” em sua própria teoria da revolução, que se estrutura na 

narrativa que faz das revoluções francesa e americana.  

Ela busca mostrar que a revolução não se ligaria “originariamente” a elementos 

que teriam preponderado na conturbada modernidade em que a política seria 

“esquecida”. Em oposição à teoria da revolução que a vê como a experiência de que 

decorre diretamente o conturbado século XX, a pensadora busca mostrar que a 

revolução não estaria necessariamente, e sequer “originariamente”, ligada à conotação 
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que tem na modernidade. A sua posição contrária à revolução como vista 

modernamente, pois, a leva a uma crítica às revoluções que permeiam o século XX, 

para a autora, na esteira da Revolução Francesa e da Revolução Russa; com isso, no 

entanto, como se nota, não descartaria a noção de revolução – busca-se a colocar em um 

patamar mais “originário” (o modo como esse caráter se coloca modernamente será 

tratado aqui ao se analisar a narrativa da pensadora acerca da Revolução Americana) - 

somente tendo isso em conta é possível ver como Hannah Arendt profere comentários 

elogiosos acerca da revolução por vezes, dando um tom peculiar a sua posição. 

 A pensadora teria em conta principalmente duas experiências concretas como 

referência: a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Ou seja, aquela questão 

acerca do modelo, do “exemplo”, que Hannah Arendt poderia tomar para si para tratar 

de um fenômeno moderno como a revolução é iluminada neste momento em que a 

autora de Sobre a Revolução toma como paradigmas de revolução a Revolução 

Francesa e a Revolução Americana, dois dos principais “acontecimentos” modernos. 

Isto se dá de maneira conturbada, com oposições entre as duas revoluções. Mas resta 

claro o modelo que a autora tomará para si: ele se encontra principalmente naquilo que 

ela acredita estar localizado nas “origens” da modernidade, os séculos XVII e XVIII. 

Esse seria o período em que aquilo de “originário” na modernidade tomaria forma - 

aquilo que a autora enxerga no período, no entanto, será visto com cuidado somente 

quando se averiguar o tratamento que dispensa àquela revolução que vê como 

essencialmente bem-sucedida: a Revolução Americana.
374

 O importante aqui é que os 

revolucionários daquelas que teriam sido os modelos de revolução, por conseguinte, não 

teriam, de início, pretendido trazer uma “nova era”, um “novo mundo”. Antes, teria 

ocorrido o oposto.  

No entanto, como já dito, as revoluções teriam tomado um rumo oposto àquele 

da restauração ou da volta a uma “antiga ordem das coisas”, o que, como se verá, 

poderia, segundo a autora, ter conseqüências proveitosas em determinadas 

circunstâncias. Mas teria sido essencialmente desastroso na modernidade uma vez que, 

                                                             
374

 A questão será tratada no último capítulo do presente escrito. No entanto, deve-se ressaltar algo que 

diz respeito aquilo que vem sendo tratado no presente momento: Celso Lafer, analisando Arendt, assim, 

enfatiza: “como se sabe, a revolução vem do latin revolutio, re-volver, dar voltas dentro ou em torno de 

uma órbita – daí, inclusive, a própria noção de Copérnico. O sentido etimológico e originário da 

Revolução Americana, portanto, é uma restauração.” (LAFER, 1980, p. 88) O sentido da Revolução 

Americana, pois, em oposição à Revolução Francesa, seria muito mais “originário” – o caráter de 

“restauração” ou não dessa revolução, no entanto, somente poderá ser visto no capítulo seguinte. 
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por meio da Revolução Francesa principalmente, apareceria a noção de 

irreversibilidade, ligada à noção de “necessidade histórica”. No que Arendt, em 

oposição, diz acerca do sentido originário da revolução: 

 

Se o novo conteúdo da palavra “revolução” proveio directamente das experiências 

daqueles que primeiro fizeram e depois decretaram a Revolução em França, é óbvio que 

isso teve ainda maior verossimilhança para aqueles que observavam o seu rumo do 

exterior. O que parecia mais evidente neste espetáculo era o facto de que nenhum de 

seus actores podia dominar o curso dos acontecimentos, de que este curso tomara uma 

direção que pouco ou nada tinha a ver com as intenções e objetivos voluntários dos 

homens que, pelo contrário, se viram obrigados a submeter sua vontade e objetivos à 

força anônima da revolução, se é que queriam realmente sobreviver. (ARENDT, 2001, 

p. 60) 

 

 Assim, vem à tona novamente o conteúdo moderno da palavra “revolução” – e 

Arendt deixa clara a sua oposição a esse último, o qual “espectadores” como Hegel e 

Marx teriam consolidado de modo “desastroso”. A questão é clara quando a autora diz 

que a Revolução Francesa haveria se configurado de maneira que os revolucionários 

teriam que “submeter sua vontade e objetivos à força anônima da revolução, se é que 

queriam realmente sobreviver”; aí se vê que aquele automatismo e aquele caráter de 

processo que Arendt criticou tanto na esfera produtiva quanto na noção de história como 

“feita pelo homem” aparece com toda a força, e em maior concretude. E não só – 

quando as pessoas submetessem suas vontades às “leis da história”, à “força anônima da 

revolução”, estariam presentes elementos de algo que tanto rechaça como o 

“totalitarismo”, ou, ao menos, “elementos totalitários”.
375

 Assim como a autora opõe-se 

à noção de história como “feita pelo homem”, pois, vê como nefasta a revolução tratada 

como um processo que engoliria seus próprios filhos – o que será visto posteriormente 

com referência à Revolução Francesa - em meio a sua “força anônima”, ao “combate à 

hipocrisia” e ao “terror”. 

 A passagem traz algo essencial que deve ser destacado agora: nela é clara a 

distinção, tratada no capítulo anterior, entre o “ator” e o “espectador” da revolução. Os 

“atores” teriam, se “queriam realmente sobreviver”, necessariamente, de se curvar 

diante da “força anônima da revolução”; o “espectador” somente veria isso ocorrer e 

interpretaria a questão de uma maneira ou doutra e, deve-se dizer, na leitura arendtiana, 

                                                             
375

 A questão foi tratada amplamente no capítulo anterior e não pode ser desenvolvida novamente aqui, 

infelizmente.  
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ou à Hegel (e Marx) ou à Kant para que se siga os modelos, os “exemplos” da autora. O 

significado da palavra “revolução” teria vindo “das experiências daqueles que primeiro 

fizeram e depois decretaram a Revolução em França” de maneira que aquilo que Arendt 

rechaça no significado moderno da revolução estaria inelutavelmente ligada aos 

homens, e às experiências desses, que se viram em meio ao processo revolucionário 

francês. Esse processo os teria submetido em meio àquela já mencionada “força 

anônima”. Vendo a revolução como um processo, esses “atores” teriam sido englobados 

nesse último e “se viram obrigados a submeter sua vontade e objetivos”. Assim, aquele 

elemento tão importante anteriormente, o julgar, se veria esfacelado aqui, pois a 

necessidade teria se imposto: “se curvar” se impõe, não havendo tempo para a reflexão 

e o julgamento adequado. Os revolucionários (ao menos aqueles da Revolução 

Francesa) teriam se visto em meio à necessidade e o julgamento, intimamente ligado à 

política na autora aqui estudada, teria ficado eclipsado pela necessidade de uma “força 

anônima”. Assim, para se voltar rapidamente à questão da história tratada 

anteriormente, vê-se que o “espectador” da revolução poderia narrar esse 

“acontecimento” tanto ratificando a perspectiva daqueles que se viram englobados num 

processo que suprime suas individualidades (seria o caso de Hegel e Marx) como 

ratificando uma posição que valorizasse a autonomia (esse seria Kant, segundo Arendt).  

“Originariamente”, a própria perspectiva dos “atores” da revolução seria distinta 

daquelas pretensamente adotadas por Hegel e Marx – esses dois autores teriam se 

seduzido, pois, justamente por aqueles aspectos que se delineariam na revolução que já 

se configuraria com as vicissitudes do “esquecimento da política”.
376

 

Ou seja, a questão relativa ao julgamento e à preponderância da política na 

compreensão dos “acontecimentos” é aqui também importante. No “espetáculo” 

pareceria evidente justamente aquilo que Arendt rechaça: a “força anônima da 

revolução”; no entanto, a questão poderia, caso a veja por meio do julgar, como 

anteriormente Arendt viu em relação a Kant e a Revolução Francesa, ser tratada de 

maneira distinta na medida em que poderia emergir uma noção de história distinta 

daquela em que o homem “faz a história”. A questão será tratada posteriormente com 

                                                             
376

 Vê-se, pois, que Hannah Arendt com seu método já tratado aqui, visa buscar as experiências políticas 

que teriam se dado nas revoluções. No que é preciso se tocar em outro ponto já visto. A autora diz que 

existiria uma perspectiva pela qual, na revolução, haveria “aqueles que observavam o seu rumo do 

exterior”; também seria possível presenciar um “espetáculo”. E aí é impossível não relacionar a passagem 

àquela em que Arendt trata de Kant como aquele que aprova a Revolução Francesa como um “grande 

acontecimento”. 
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mais cuidado, principalmente depois de se averiguar a maneira pela qual a autora opõe a 

Revolução Francesa à Americana. No entanto, a questão que permanece em tela aqui é 

aquela relativa à própria possibilidade de, para Arendt, haver uma revolução 

efetivamente política, em que prepondere o discurso, a “abertura”, a “ação” e não a 

violência, a necessidade e a história “feita pelo homem”.
377

 Aqui, Arendt se opõe 

novamente a uma visão do “espectador” a qual tomaria os rumos adotados, por assim 

dizer, “tragicamente” pelos atores, como uma “necessidade histórica”, maior que os 

próprios homens, os quais apareceriam somente como “agentes”. A “verossimilhança” 

com a qual Hegel haveria visto a Revolução Francesa, assim, não corresponderia àquilo 

de mais proveitoso que poderia haver em uma revolução, a política e a liberdade. Para 

se destacar esses pontos, seria necessária outra perspectiva, a qual a própria pensadora, 

até certo ponto, busca desenvolver. 

 No que há de se mencionar: em se tratando das revoluções, a autora não pode 

tratar da questão em termos “puros”, de conceitos delimitados com precisão, como 

quando tentou fazer ao distinguir o “labor”, o “trabalho” e a “ação” – há, sempre, já de 

imediato, de se tratar de uma questão de “preponderância” – novamente o método da 

autora, e o modo como esse é flexível, é essencial. E isso enquanto a narração acerca de 

determinado “acontecimento” será de grande importância – aqui se vê: a narração de 

Arendt, com Kant (segundo ela), poderia, inclusive, ser favorável à Revolução Francesa 

a qual teria consigo elementos a serem “salvos”. No entanto, a autora, faz uma escolha 

e, pelo que se percebe, vem dando uma conotação essencialmente negativa à Revolução 

Francesa, ligando-a àquilo que julga mais nefasto no século XX (o modo como isso é 

feito será visto à frente com mais cuidado). Tendo em conta o tratamento da historia em 

Hannah Arendt, há de se notar também que essa escolha da autora não pode ser 

realizada sem algum grau de manipulação em sua narrativa. No lugar da realidade 

efetiva vista em seu processo, aparecerá na narrativa de Arendt, de modo “seletivo”, 

distintos aspectos os quais serão relacionados direta ou indiretamente com o ponto de 

partida da autora quando se trata da análise do presente, sua teorização acerca do 

“esquecimento da política”.
378

 

                                                             
377

 Novamente, nesse ponto, as antinomias presentes no pensamento da autora, e o modo pelo qual elas se 

concatenam são essenciais para esse ponto. 
378

 Lukács vê esse aspecto, presente também nas filosofias que critica, com aspereza ímpar, mas realista, 

relacionando-o à já mencionada decadência ideológica, a qual se opõe às teorias que buscaram a 

apreensão da própria realidade e se posicionam, como Arendt, ao lado de uma concepção indissociável de 
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 Agora, deve-se voltar ao próprio estatuto da revolução em Arendt. Vejam-se 

duas afirmações da autora, as quais devem ser vistas em conjunto. 

 A primeira delas diz que “as revoluções são os únicos acontecimentos políticos 

onde enfrentamos directa e inevitavelmente o problema do começo” (ARENDT, 2001, 

p. 23) Já a segunda diz: “não pode haver nenhum começo sem o emprego da violência, 

sem violação” (ARENDT, 2001, p. 22) 

 Isso traz algo essencial para que se trate da revolução: ela conteria em si dois 

momentos que, na pensadora, se opõem de maneira clara: a violência e o “novo 

começo”. Antes esses momentos se opunham na medida em que não só a violência não 

pertencia à esfera da “ação”, mas também quando ela aparecia naquela noção de história 

tão criticada por Arendt. Ou seja, aquelas oposições tratadas anteriormente, e que são 

essenciais à teoria da autora, aparecem aqui também. No entanto, elas emergem de 

maneira muito mais fluída que antes, já que se trata de questões que aparecem mais 

diretamente ligadas ao próprio desenrolar das relações concretas, as quais, é preciso 

dizer, não obedecem às oposições e aos modelos de Hannah Arendt.  

Agora, ver-se-á como essa duplicidade atribuída à revolução pela pensadora 

aparece em seu pensamento. 

A revolução aparece para a pensadora como um “acontecimento” essencialmente 

“político”, o que é muito importante, pois remete àquilo já dito sobre a história. O 

enfoque que dá Arendt à questão da revolução não é o do processo contínuo e objetivo 

em que há progresso; antes, trata-se de um “acontecimento”; e isso se dá na medida em 

que o que aparece com força nas revoluções seria a “política”, ou seja, justamente 

aquele elemento perdido, “esquecido” na modernidade. Nisso, a narração da autora, 

dado que reconhece haver tanto a violência quanto a política na revolução, é “seletiva” 

e, dependendo de suas intenções (que restarão claras depois que se delinear a narrativa 

                                                                                                                                                                                   
uma espécie de idealismo subjetivo. Veja-se o autor húngaro: “essa liquidação de todas as tentativas 

anteriormente realizadas pelos mais notáveis ideologias burgueses no sentido de compreender as 

verdadeiras foras motrizes da sociedade, sem o temor das contradições que pudessem ser esclarecidas; 

essa fuga numa pseudo-história construída ao bel-prazer, interpretada superficialmente, deformada em 

sentido subjetivista e místico, é a tendência geral da decadência ideológica.”(LUKÁCS, 2010 b, p. 53) 

Aqui parece presente uma fuga diante da história, presente em Arendt ligada à negação das teorias 

advindas de uma posição consonante com o caráter progressista da burguesia em determinada época. 

Arendt nega tanto esse caráter como o caráter objetivo da história, colocando-se em meio a uma 

concepção subjetivista em que a história é muito mais uma narração seletiva e que não prescinde de 

algum grau de manipulação. 
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da autora acerca das duas revoluções, a francesa e a americana), tem por foco um 

elemento ou outro. 

Deste modo, aquilo que a autora mais valoriza estaria presente no fenômeno da 

revolução. Ao mesmo tempo, porém, vê um contraponto, que coloca a revolução em 

meio àquilo que seria mais nefasto: o fato de todo o começo implicar na violência, na 

“violação” (expressão que também denota certo caráter quase que “sagrado”) de uma 

ordem. Violência e “novo começo” se ligam, para Arendt, intimamente quando o que 

está em tela é a revolução. Deste modo, mesmo contra a intenção dos revolucionários – 

que, segundo a autora, em verdade, não teriam buscado a criação de um “mundo novo”, 

mas a volta a uma “antiga ordem” – a revolução traria um “novo começo”. Ela faria isso 

na medida em que há “violação” daquela ordem mesma a qual os revolucionários do 

“estado inicial” da revolução teriam em mente. Isso, no entanto, está relacionado 

intimamente à tematização arendtiana da “fundação”, a qual somente poderá ser vista 

com cuidado no último capítulo do escrito. Os resultados daqueles que se empenham na 

“ação” também seriam imprevisíveis e fugiriam do controle de modo que, algo fora do 

“quadro de referência” poderia aparecer. Ou seja, justamente por a “ação” fugir ao 

controle daquele que atua, poderia haver novidade e “novo começo”, sempre, contra o 

controle e a transformação consciente das condições de vida. Isso deve restar marcado. 

Com isso, a autora não critica a perda do controle dos “acontecimentos” como um todo 

(como critica em relação à Revolução Francesa) – ela se posiciona contra a perda de 

controle que gere a noção de “necessidade histórica”, de “agente da história”. A “ação”, 

em si, seria alheia ao controle consciente dos homens, porém isso poderia ser bom na 

medida em que daí poderia emergir o extraordinário. Se não há em Arendt 

necessariamente um apego à ordem, há um elogio à contingência e à transformação que 

deveriam ser inapreensíveis de modo racional. 

Quando a autora fala da revolução em tom positivo, a tonalidade que prepondera 

é clara. Falando dos golpes de estado, das guerras e de outros fenômenos que envolvem 

a violência diz a autora: 

 

Todos esses fenómenos têm em comum com a revolução o facto de serem 

desencadeados pela violência e é esta a razão porque são tão frequentemente 

identificados com ela. Mas, para descrever o fenômeno da revolução, a violência é tão 

pouco adequada como a mudança; só podemos falar de revolução quando ocorre a 

mudança no sentido de um novo começo, onde a violência é empregada para constituir 
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uma forma de governo completamente diferente, para conseguir a formação de um novo 

corpo político onde a libertação da opressão visa, pelo menos, a constituição da 

liberdade. (ARENDT, 2001, p. 40) 

 

 Ela reconhece a existência do elemento de violência. Isso é claro. Seu enfoque é 

outro, porém. No sentido elogiado por Arendt, a violência aparece como um “fator 

desencadeador” e não como algo essencial. O que é importante para a autora na 

revolução, e que vem de encontro com aquilo enfatizado desde o começo deste escrito, é 

justamente o “novo começo”. E há de se perceber que isso está absolutamente de acordo 

com sua teoria e seu método expostos até o momento. 

 Agora, deve-se somente destacar: a violência é elemento da revolução, no 

entanto, essa última somente se configura, em Arendt, quando “é empregada para 

constituir uma forma de governo completamente diferente”, o que se daria quando há 

um “novo começo”, que é enfatizado pela autora tratando-se de algo “completamente 

diferente” e ligado à política e não à transformação da realidade visando a um “mundo 

novo”; e mais: a revolução, para a autora, está associada acima de tudo a uma mudança 

na “forma de governo”, de maneira que a ênfase encontra-se, não na mudança que 

alcança a totalidade da sociedade, na mudança da forma de sociabilidade, mas na 

transformação da forma de administração política.
379

 Deste modo, novamente, a questão 

essencial na revolução, em Arendt, está ligada à política e ao que a acompanha.  

O que, como já se sabe, tem enormes implicações para a autora, já que é 

justamente a política aquela esfera que teria sido renegada ao “esquecimento” na 

modernidade – assim, a “formação de um novo corpo político” não se relaciona somente 

à transformação simples da “forma de governo”. Haveria enormes implicações em uma 

revolução. Tratar-se-ia de uma situação em que “a libertação da opressão visa, pelo 

menos, a constituição da liberdade.” E, nesse sentido, aquela ligação estabelecida por 

Arendt entre a liberdade e a política permaneceria intacta. Na autora, a violência, para 

que haja uma revolução, não prepondera – antes, há uma clara subordinação dessa à 

política, à “formação de um novo corpo político”. A mudança radical ligada à 

transformação consciente da realidade continua sendo rechaçada pela autora, no entanto, 

o surgimento de algo “completamente diferente” não é excluído; antes, aí se encontram 

                                                             
379

 Novamente, aqui, a posição de Arendt é oposta àquela do marxismo. Veja-se Lukács sobre a questão: 

“cabe ao marxismo afirmar, teórica e praticamente, a prioridade do conteúdo político-social em relação à 

forma jurídica.” (LUKÁCS, 2007, p. 57) 
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as esperanças de Hannah Arendt quanto à revolução – essa questão, no entanto, somente 

poderá ser tratada de modo adequado quando o panorama traçado pela autora entre a 

Revolução Americana e a Revolução Francesa tiver sido traçado em suas linhas gerais. 

Aqui, somente indica-se a problemática atinente à revolução em Arendt a qual, ao 

mesmo tempo em que conteria o “novo começo”, rechaça uma mudança radical na 

forma de sociabilidade, primando pela mudança política, no “corpo político”.
380

 

 O essencial para a revolução no sentido arendtiano, pois, não é a violência ou a 

mudança, principalmente a mudança consciente das condições de existência do homem, 

mas a existência de um “novo começo” ligado à política e à “nova forma de governo”, 

isso resta claro. 

 No entanto deve-se enfatizar aqui o modo como a violência é vista por Arendt na 

revolução que valoriza: primeiramente, resta claro que a autora não enfatiza esse 

aspecto. Porém, quando a questão aparece, a tonalidade que ela tem é de uma 

“violação”. Ou seja, ela se coloca muito mais como algo que, contra o “quadro de 

referência”, opõe-se a uma determinada ordem e figura como necessária para 

aparecerem novos termos que como um fenômeno social com causas concretas e 

historicamente determinadas. A violência, no conceito de revolução “originário” da 

autora, pois, se apresenta como algo também relacionado ao “novo começo” na medida 

em que tem por função principal começar, para que se use a dicção da autora acerca da 

vontade em Kant, uma “nova série no tempo”. A violência a qual é vista por Arendt na 

revolução tem um caráter que escapa à causalidade, inadmissível para a pensadora no 

âmbito do historiador, restando, também, como algo que se depara de modo mais direto 

com o começo na medida em que é ela que, primeiramente, removerá elementos de 

“física bruta” mencionados anteriormente. Ou seja, aqui, quando se tem em conta a 

revolução, aquela oposição entre a “ação” e a “revelação” (que também apareceu 

quando se tratou da história) emerge com ainda maior concretude: quando se tem a 

revolução em conta, Arendt traz a violência para que aquela “mediação das coisas” (que 

seria na modernidade inevitavelmente reificada e alienada) seja removida e surja, daí, a 

verdadeira política que teria espaço com o “novo começo”. Esse último, por sua vez, 

seria corporificado naquilo que a autora chamou de “formação de um novo corpo 
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 José Chasin chamou tal posição de politicista e isso será muito importante no presente escrito mais à 

frente, notadamente na conclusão. A dívida das linhas desse escrito quanto a esse escritor brasileiro, pois, 

não são poucas. 
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político onde a libertação da opressão visa, pelo menos, a constituição da liberdade.” 

Assim, somente tendo-se em conta a teoria da autora acerca da “ação” – teoria essa 

permeada por uma tonalidade irracionalista e, por vezes, teológica – é possível 

compreender a sua concepção de revolução. O modo como a autora enxerga a violência, 

nesta esteira, não deixa de conter esses elementos, sendo a violência revolucionária 

primordialmente “violação”. 

 Neste sentido, vê-se que a revolução é o fenômeno moderno em que a tensão 

presente no pensamento da autora aparece com força. Aqui, a violência que tanto 

Arendt rechaça, aparece intimamente associada ao “novo começo”, de maneira que há 

de se analisar de que maneira há preponderância de um ou da outra nas revoluções. 

 Colocada essa questão, relativa à tensão presente em Arendt ao tratar da 

revolução, deve-se lembrar que aqui, ao contrário do que acontecia em A Condição 

Humana, a pensadora é obrigada a tratar da gênese de sua época por meio das 

revoluções. O que é essencial para que se veja a posição concreta da autora uma vez que 

não se remete diretamente aos primórdios da “civilização ocidental”, mas se trata das 

Revoluções Americana e Francesa, cujas conseqüências seriam de enorme importância 

para o século XX.  Isso implica na necessidade de se tratar da visão de Arendt de ambas 

as revoluções; e isso será feito posteriormente, neste capítulo e no próximo.  Agora, há 

de se verificar como a autora vê a preponderância daquilo que rechaça nas revoluções 

modernas para que depois se possa ver como ela tentará resolver a questão dessa 

“preponderância” por meio de uma comparação entre a Revolução Americana e a 

Revolução Francesa. Agora, será vista a posição acerca da chamada “questão social” 

para que depois se possa tratar do desenvolvimento dela em meio à Revolução Francesa 

para somente depois se voltar ao “novo começo”, que será indissociável da questão da 

“fundação” e da experiência da Revolução Americana. 
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3.4. Questão Social, Esfera Pública e a Mudança Consciente das Condições de Vida 

  

 Agora, há de se ver como a chamada “questão social” se articula com a 

revolução em Arendt. Ao tratar da “questão social”, que se mostrará central daqui em 

diante, a autora menciona o seguinte: 

 

A necessidade mais poderosa de que estamos conscientes pela nossa introspecção é o 

processo vital que se espalha nos nossos corpos e os conserva num estado constante de 

alteração cujos movimentos são automáticos, independentes de nossa atividade e 

irresistíveis – isto é, de uma urgência esmagadora. Quanto menos nós próprios 

estivermos a fazer, quanto menos activos somos, mais energicamente este processo 

biológico irá reclamar, impor-nos a sua necessidade inerente e aterrar-nos com o 

automatismo fatal do simples acontecimento que está subjacente a toda a história 

humana. A necessidade dos processos históricos, originariamente vista à imagem do 

movimento cíclico, regular e necessário dos corpos celestes, encontrou a sua poderosa 

contrapartida na necessidade periódica a qual toda a vida humana está sujeita. Quando 

isto aconteceu, e aconteceu, quando os pobres, impelidos pelas necessidades dos 

próprios corpos, irromperam na cena da Revolução Francesa, a metáfora astronômica 

tão plausivelmente apropriada à eterna mudança, aos altos e baixos do destino humano, 

perdeu suas antigas conotações e adquiriu imagística biológica que constituiu a base e 

infiltrou as teorias orgânicas e sociais da história, que têm todas em comum o fato de 

verem na multidão – a pluralidade real de uma nação, de um povo ou de uma sociedade 

– à imagem do corpo sobrenatural guiado por uma “vontade geral” sobre-humana e 

irresistível. (ARENDT, 2001, ps. 71-72) 

 

 A passagem é de grande importância para o tema tratado aqui.  Nela, encontram-

se relacionados a necessidade cega mencionada quando se tratou do “labor” e o conceito 

de história criticado por Arendt ao tratar de Hegel e de Marx e ao se opor à história 

“feita pelo homem”. Mas não só. Há aspectos essenciais para o tema da revolução na 

medida em que tais elementos que a autora critica teriam aparecido com toda a força 

justamente na Revolução Francesa em que, segundo ela, “os pobres, impelidos pelas 

necessidades dos próprios corpos” entram em cena. Ainda, relacionado a isso, estaria o 

fato de aquele sentido mais “originário” tratado pela autora no que diz respeito à 

revolução teria se perdido, também, em meio ao processo da Revolução Francesa. 

Depois dessa última, inclusive, a sociedade apareceria guiada por uma “‟vontade geral‟ 

sobre-humana e irresistível” (e aqui a referência de Arendt é, sobretudo, Rousseau, 

quem é visto com uma ligação direta com a Revolução Francesa pela autora).  

Esses aspectos já foram mencionados anteriormente em outro contexto, de modo 

que aparecem aqui de maneira mais diretamente ligada à temática central do presente 
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texto. Ambas as críticas – à revolução e à noção de história – emergem indissociáveis 

neste grau de concretude. 

 Na passagem, Arendt menciona “o processo vital que se espalha nos nossos 

corpos”, o que não deixa de remeter ao tratamento que a autora dispensa ao “labor” em 

que o automatismo e o caráter cíclico das necessidades do homo laborans vêm à tona e, 

sempre segundo a autora, impõe-se. Isso é confirmado quando se fala de um estado 

“constante de alteração cujos movimentos são automáticos”, mas ganha força quando o 

elemento impositivo que Arendt acredita existir na necessidade emerge como forças 

“independentes de nossa atividade e irresistíveis – isto é, de uma urgência esmagadora”. 

A pensadora coloca, no excerto citado acima, tal necessidade como algo, de algum 

modo, inerente à própria história humana, à “necessidade dos processos históricos”.
381

 

No entanto, ela é clara ao dizer que isso só se torna patente com o devir da Revolução 

Francesa, a qual, desde aqui, é vista com tons de crítica por Arendt, quem já havia a 

relacionado à noção de história que teria emergido na modernidade e especialmente em 

Hegel (e depois dele em Marx). Antes da Revolução Francesa, para que se use uma 

expressão que já se torna corrente nesta parte do escrito, não haveria a “preponderância” 

da necessidade quando se olha a história; ela estaria presente, mas não seria central em 

nenhuma época anterior. Seria justamente a Revolução Francesa, com a “questão 

social” – relativa aos “pobres”, necessitados – que teria colocado tal problemática em 

primazia. Assim, depois desse “acontecimento”, a situação estaria propícia ao 

“automatismo fatal do simples acontecimento que está subjacente a toda a história 

humana”, a necessidade biológica – com os “pobres”, pois, não é o “extraordinário” ou 

o “imprevisível” que são objeto da história, mas o “simples acontecimento”.  

A mencionada revolução, nesta leitura, traria consigo aquilo que Hannah Arendt 

mais rechaça na política moderna: a centralidade da categoria da necessidade a qual 

teria sido trazida da noção de história como “feita pelo homem” para a política; deste 

modo, a Revolução Francesa traria a preponderância da história sobre a política, 

relegando a modernidade ao “esquecimento” daquilo de mais digno. A necessidade 

biológica, assim, não é simplesmente desconsiderada pela autora em sua teoria, pela 

passagem fica claro; porém, só viria ao primeiro plano – o que seria nefasto – na 

                                                             
381

 Resta claro que, na passagem a história a que Arendt se refere é aquela que critica, regida pela 

categoria da causalidade e dotada de uma existência objetiva, trata-se daquilo que chama de “história feita 

pelo homem”. 
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modernidade posterior à Revolução Francesa. Assim, a necessidade seria inerente, mas 

sua primazia não, seria algo moderno o qual, para que se relacione com o que foi dito 

anteriormente, leva ao “esquecimento”. Segundo a autora, com a necessidade no centro, 

a política é rechaçada.  

 Assim, a metáfora astronômica apareceria como “tão plausivelmente apropriada 

à eterna mudança, aos altos e baixos do destino humano”; ou seja, ela emerge de 

maneira claramente positiva de acordo com a arquitetura da teoria arendtiana. Pode-se 

mesmo dizer que ela conseguiria, do ponto de vista de Arendt, dar conta da própria 

“contingência” ineliminável da “condição” e do “destino” humanos. Deste modo, ao se 

perder esta metáfora e ao transformá-la em algo que daria ensejo a uma história “feita 

pelo homem”, perder-se-ia ao mesmo tempo algo visto de maneira muito positiva, e 

mesmo central, pela pensadora. Perde-se a possibilidade de um “novo começo”. A perda 

da efetividade da metáfora astronômica teria não só deixado de lado o elemento de 

contingência – em seu lugar, teria se colocado a necessidade, o processo e o 

automatismo os quais a autora sempre critica. Teria aparecido uma significação da 

revolução a qual “adquiriu imagística biológica que constituiu a base e infiltrou as 

teorias orgânicas e sociais da história” – assim, ao invés da contingência do “destino 

humano”, a revolução coloca a necessidade; no lugar da política, presente ainda no 

“estado inicial” das revoluções, prepondera a história vista como um processo objetivo e 

mesmo necessário. Ou seja, o enfoque na política passaria longe da significação 

moderna dada a revolução, de maneira que essa noção se prestaria, nas narrações acerca 

da modernidade, a uma função de mera “justificação”. No que a posição da autora é 

clara quando se trata das revoluções legadas à modernidade: elas seriam nefastas – se 

Arendt defende a revolução, pois, não se trata de alguma revolução efetivamente 

presente em sua época, mas sim de algo mais “originário”. E se a pensadora tenta 

“salvar” a significação mais “originária” da revolução, ela o faz contra as tendências 

que acredita estarem presentes na própria modernidade com a qual tem uma relação 

tensa. 

 Esse último aspecto levantado é ainda reforçado quando Arendt associa a 

revolução à “multidão – a pluralidade real de uma nação, de um povo ou de uma 

sociedade – à imagem do corpo sobrenatural guiado por uma „vontade geral‟ sobre-

humana e irresistível.” O que não pode deixar de ser associado à critica que a autora faz 

às “forças personificadas” da história “feita pelo homem” e se parece muito com os 
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elementos que se trouxe à tona quando se tratou de “elementos totalitários” presentes no 

marxismo. Isso ocorre na medida em que a revolução é associada à “multidão” a qual 

iria contra a singularidade e a contingência, associando-se à “imagem do corpo 

sobrenatural” o qual é visto como que guiado por uma força transcendente, que, 

relacionada à esfera da necessidade, se imporia como irresistível. A ligação da 

revolução com a “multidão”, assim, faria com que a primeira fosse enxergada como um 

processo muito propício a ser narrado como “necessário”, como teriam feito, segundo 

Arendt, Hegel e Marx.  

 Deste modo, colocam-se algumas questões preliminares e essenciais para que se 

aborde o tratamento arendtiano da chamada “questão social”. Ao vê-las desta maneira 

introdutória, percebe-se que já estiveram presentes nas análises acerca da teoria da 

autora, o que é de grande importância, pois mostra a ligação existente entre o nível mais 

abstrato de sua teoria e o grau de abstração em que a concretude vem à tona de modo 

menos mediado. No entanto, não é suficiente somente estabelecer esta relação, de 

maneira que se deve adentrar com maior profundidade naquilo que Hannah Arendt 

chamada de “questão social”. 

Um elemento novo que aparece acima e é essencial: a ligação da necessidade 

com a pobreza, com os “pobres”. A autora, inclusive, diz que “a partir do momento em 

que a revolução abriu as portas do domínio da política aos pobres, esse domínio tinha se 

tornado, de facto, „social‟”. (ARENDT, 2001, p. 110) A passagem do político ao 

“social”, a passagem da esfera da liberdade à esfera da necessidade, nos termos de 

Arendt, não é acompanhada só pela Revolução Francesa, mas pela inserção dos 

“pobres” na política.  Os “pobres”, deste modo, trariam àquela esfera da liberdade tão 

valorizada pela autora a necessidade biológica e aquele “automatismo” antes tratado. No 

caso, pois, o fato de a revolução ter aberto “as portas do domínio da política aos pobres” 

teria um elemento essencialmente negativo, restando por parte da autora uma posição 

segundo a qual a própria liberdade política conseguida com a revolução, se 

universalizada, se atinge também os “pobres”, também poderia ser nefasta: 

 

A pobreza é objecta porque coloca os homens sob a direção absoluta de seus corpos, 

isto é, sob a ditadura absoluta da necessidade tal como todos os homens a conheceram a 

partir da mais íntima experiência e independência de todas as especulações. Era sob a 

lei dessa necessidade que a multidão se precipitava para auxiliar a Revolução Francesa, 

que a inspirou, a empurrou para frente e eventualmente a conduziu à ruína, porque esta 
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era a multidão dos pobres. Quando eles apareceram na cena política, a necessidade 

apareceu com eles, e o resultado foi que a força do antigo regime se tornou impotente e 

a nova república nasceu morta; a liberdade teve de se render à necessidade, à urgência 

do próprio processo de vida.  (ARENDT, 2001, p. 73) 

 

 No texto de Arendt é claro o caráter contrário à necessidade a qual, como já 

mencionado, coloca-se em sua teoria no pólo antinômico à liberdade da política – a 

necessidade, inclusive, seria “pré-política”. Para ela, na Revolução Francesa, em meio à 

“questão social”, “o resultado foi que a necessidade invadiu o domínio político, o único 

domínio em que os homens podem ser verdadeiramente livres.” (ARENDT, 2001, p. 

139)
382

 A necessidade novamente aparece como algo que se impõe ao homem, quem se 

vê dominado pelo seu próprio corpo; os homens, assim, encontrar-se-iam “sob a direção 

absoluta de seus corpos, isto é, sob a ditadura absoluta da necessidade”. O metabolismo 

natural do homem, aquele que primariamente o mantém vivo, é visto inelutavelmente de 

maneira negativa pela autora, como já visto – aqui, pois, o agente da revolução, o 

“pobre”, é bom que se note, é visto essencialmente como o animal laborans, 

anteriormente criticado pela autora de Sobre a Revolução. A “multidão”, dominada pela 

necessidade, teria sido aquela que “se precipitava para auxiliar a Revolução Francesa”: 

para a autora, essa revolução teria sido marcada, em seu desenvolvimento, sobretudo, 

pela “questão social”, na medida em que a necessidade não só impera, mas vem a 

público – e mais: a “multidão” não teria somente auxiliado a revolução – ela teria feito 

isso de maneira “precipitada”, como, para a autora, não poderia deixar de ser quando se 

tem o “urgente processo de vida”. Isto seria nefasto não só na medida em que se tratava 

de uma “multidão”, outrora associada àquela “imagem do corpo sobrenatural”, mas 

também quando essa aparece com a necessidade que é imperativa e impositiva, com a 

“multidão de pobres”, o que faria da precipitação, do caráter imediato das atitudes, algo 

mais que “natural”.
383

 

A questão seria indissociável do advento da Revolução Francesa, pois. Seria, 

para a autora de Sobre a Revolução, a inserção da necessidade na esfera pública (essa 
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 Essa posição da autora será tratada com mais cuidado na conclusão, quando se verá o modo como se 

articula tal questão com a realidade social da época em que Arendt se posiciona. 
383

 Neste ponto, é interessante notar que esse caráter precipitado e levado pela “necessidade natural” da 

“multidão” levaria a uma situação em que seria impossível, segundo Hannah Arendt, aquele “pare-e-

pense” característico do pensar. Com isso, em tal situação, não haveria reflexão e os ímpetos mais brutais 

e até mesmo diabólicos, poderiam se afirmar de modo quase que banal. O raciocínio de Arendt presente 

em Sobre a Revolução, pode-se mesmo dizer, tem alguns aspectos essenciais de uma obra sua muito 

distinta, mas também de 1963: Eichman em Jerusalém. O tema, no entanto, não pode ser tratado aqui, 

infelizmente. 
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última a qual deveria ser marcada pela liberdade da política) que caracterizaria essa 

revolução em que os “pobres” seriam proeminentes – com os “pobres”, necessidade e a 

esfera pública apareceriam juntas; para a autora, as conseqüências são tremendas: “a 

liberdade teve de se render à necessidade, à urgência do próprio processo de vida” e, 

deste modo, o liame histórico entre a preponderância da necessidade no pensamento 

moderno e o “esquecimento” da política encontra-se, segundo Arendt, justamente nos 

passos da Revolução Francesa, marcados pela participação dos “pobres”. A última, 

seguindo o raciocínio traçado acima, teria, sob tais circunstâncias, inclusive, trazido 

uma república irrealizável – se a república teria consigo a liberdade da política, a 

intrusão da necessidade faria com que ela já tivesse nascido morta. A Revolução 

Francesa, pois, em Arendt, é vista como aquela em que a liberdade não pôde emergir 

como central por a “multidão de pobres” e a “ditadura absoluta da necessidade” terem 

preponderância no desenrolar dos fatos. A posição da autora, assim, se explicita na 

medida em que a inserção dos “pobres” na esfera da liberdade aniquilaria o caráter de 

“abertura” presente na última, o que não pode deixar de ser visto como uma posição 

essencialmente conservadora e contrária a qualquer coisa que possa se aparentar com 

uma “política de massas”. 

Outros aspectos serão tratados mais à frente, mas esses destacados aqui são 

centrais para o ponto em que se está com a análise do pensamento da autora. Pelo que se 

colocou até aqui, aquele “novo começo”, visto por Arendt pelas lentes de sua teoria 

política, não teria aparecido como central na Revolução Francesa; antes, teria se dado o 

oposto de modo que a narrativa da autora – “seletiva”, com tudo que isso implica - 

acerca da Revolução Francesa tem uma tonalidade que a liga, sobretudo, ao 

“esquecimento”. Para Arendt, não impera a política e a liberdade, mas a pobreza e a 

necessidade, os quais seriam elementos pré-políticos e mesmo “totalitários”. Com os 

pobres na esfera pública não poderia haver liberdade, e isso teria ficado provado pela 

Revolução Francesa.
384

 

 

É verdade que os problemas sociais e económicos se haviam introduzido no domínio 

público antes das revoluções dos fins do século XVIII e que a transformação do 

governo em administração, a substituição da regra pessoal por medidas burocráticas e 

mesmo a esperada transformação de leis em decretos tinha sido uma das características 
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 Aqui, é bom lembrar que quando Arendt trata da Revolução Francesa sempre a relaciona com a 

revolução russa, de modo que aquilo que vem se desenvolvendo neste capítulo não pode deixar de 

remeter a uma crítica por parte da autora acerca da revolução russa e do socialismo. 
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mais salientes do absolutismo. Mas com a queda da autoridade política e legal e o 

aparecimento da revolução, era o povo, e não os problemas econômicos e financeiros 

em geral, que estava em foco e não só os problemas sociais se introduziram, como 

invadiram o domínio do político. Sua necessidade era violenta e, portanto, pré-política; 

parecia que apenas a violência poderia ser suficientemente forte e rápida para ajudar. 

(ARENDT, 2001, p. 111) 

 

A autora, pois, reconhece que cronologicamente não é exata a afirmação acerca 

da inserção das “questões sociais” e econômicas no domínio público a partir das 

revoluções do século XVIII, sobretudo, a francesa. Sua narrativa, novamente deve-se 

ressaltar, é extremamente “seletiva” e, para que possa alcançar os objetivos da autora 

(objetivos que se configuram com a teleologia, que noutro local tinha sido vista como 

nefasta, agressiva e intrusiva), não deixa de ter algum elemento de manipulação. Assim, 

a “invasão” efetiva do domínio público dataria das revoluções do século XVIII, 

justamente aquelas que dariam origem, segundo a pensadora, à modernidade. Os 

“problemas sociais”, amparados pela necessidade, entrariam em cena com força, de 

modo que, a priori, em sua definição da questão, a autora exclui o tratamento dos 

processos objetivos que deram origem àquilo que trata. Fazer isso, deve-se dizer, iria 

contra a noção de história que defende, de modo que a influência da teoria política da 

autora é enorme quando o caráter “seletivo” de sua narração vem à tona. Deste modo, 

não só a necessidade traria o automatismo e, segundo a pensadora, “coloca os homens 

sob a direção absoluta de seus corpos”: haveria um elemento ineliminável de violência a 

qual seria fatal quando introduzida no campo da política.  

 Percebe-se que a teorização da autora acerca da história é de enorme 

importância quando se vê o modo como a revolução se explicita em seu pensamento: 

com o auxílio de sua metodologia, volta-se àquilo mais “originário”; depois, isso se 

expressa na medida em que as “experiências políticas” “originárias” possuem 

justamente o sentido ressaltado na teoria política aqui tratada – o que é mostrado com 

auxílio da narração “seletiva” acerca dos grandes “acontecimentos modernos”; 

entretanto, com o tempo, há o “esquecimento” e aquilo que a autora critica desde o 

início de sua teorização acerca do “labor”, do “trabalho” emerge com força novamente.  

Anteriormente, tratou-se dos “elementos totalitários do marxismo” os quais 

apareciam no conceito de história “feita pelo homem”; viu-se também que essa noção 

de história relacionava-se intimamente com o conceito de revolução criticado pela 

autora. Agora, porém, a questão ganha mais concretude quando, ao tratar da Revolução 
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Francesa, Arendt não só relaciona as questões na medida em que história e necessidade 

se ligariam de maneira catastrófica: para ela “foi a necessidade, as carências urgentes do 

povo, que soltaram o terror e conduziram a Revolução à sua ruína fatal.” (ARENDT, 

2001, p. 73) A história, a necessidade e as “carências urgentes” do “povo” 
385

 – e, pode-

se dizer, dos “pobres” – relacionam-se com o próprio “terror” revolucionário  segundo a 

autora.  Ou seja, se a liberdade da política teria sido engolida pela necessidade e na 

revolução, essencialmente a francesa, teria aparecido a “questão social” em íntima 

correlação com os “pobres” e com as “carências urgentes”; para Arendt, na revolução, 

quando a necessidade impera, ela é “violenta e, portanto, pré-política” de maneira que, 

aos revolucionários, “apenas a violência poderia ser suficientemente forte e rápida para 

ajudar.” Percebe-se: em sua narrativa, Hannah Arendt busca aspectos que criticara em 

suas distinções “originárias” para, depois, prendendo-se a esses aspectos isolados do 

desenvolvimento particular e efetivo de cada caso, relacionar aquilo que rechaça com a 

experiência concreta, que, ao final, vem a se tornar ilustrativa da própria teoria da autora 

– nisso há claro tom manipulatório. Ou seja, pelo que se vê, ao realizar sua narrativa, a 

autora liga a história à política também na medida em que suas narrações, de modo 

“seletivo”, e não sem algum grau de manipulação, ao final, ilustram aquilo que fora 

postulado na teoria política, já traçada em seus delineamentos gerais em A Condição 

Humana.  

Deste modo, não só história e necessidade equacionadas na revolução levariam à 

perda da dimensão essencialmente política dessa última; há uma dedução (e essa vem a 

ser a palavra) clara em que a violência do “terror” revolucionário decorre da 

necessidade de lidar com as “carências urgentes”, com os “pobres”. Com isso, os 

delineamentos efetivos da Revolução Francesa são secundários frente a teoria política 

da autora, que se impõe por meio de sua narração. Assim, a narrativa de Arendt não 

pretende tratar daquilo efetivamente ocorrido e levanta elementos da história para 

relacioná-los de modo idealista com o fim de configurar sua posição acerca de 

determinado “acontecimento”. A autora encontra elementos que rechaça nos “pobres” e 

disso deduz o que há de mais nefasto nas experiências revolucionárias. A relação entre a 

inserção da necessidade na esfera pública e a violência das formas de governo, por sua 

vez, resta clara em seu pensamento. Daí a autora também deduz que a república 
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 A questão atinente à noção de “povo” na Revolução Francesa será tratada mais à frente, quando se 

analisar as críticas de Arendt à noção de compaixão em meio à revolução, essencialmente a Revolução 

Francesa.  
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francesa teria nascido morta da revolução. O modo se traça essas deduções, assim, 

expressa sua teoria política, mas não só. Há uma posição concreta clara: aquilo que a 

autora tem para si se apresenta de modo claro na medida em que resta cristalina a 

conexão entre os “pobres” e o “esquecimento da política”. A questão inclusive, ganha 

mais concretude. Em uma clara oposição ao princípio comunista trazido por Marx, 

Arendt diz o seguinte: 

 

O secreto desejo dos pobres não é “A cada um segundo as suas necessidades”, mas “A 

cada um segundo os seus desejos”. E assim como é verdade que a liberdade só pode 

cegar àqueles cujas necessidades tenham sido satisfeitas, é igualmente verdade que ela 

evitará os que se inclinam a viver para os seus desejos. (ARENDT, 2001, p. 171) 

 

Veja-se que o nível em que os “pobres” estão na narrativa seria efetivamente 

“pré-político”, para que se use o vocabulário de Arendt. Os “pobres” seriam guiados 

pelas “carências urgentes” também na medida em que haveria uma cega imposição de 

seus desejos. Em se tratando do tema da revolução, a posição de Arendt contra Marx 

também é cristalina – se Marx apostaria no proletariado
386

 como agente revolucionário, 

se ele aposta, para que se use a expressão de Arendt, nos “pobres”, a autora de Sobre a 

Revolução vê esses últimos justamente com aqueles que atrapalham os rumos 

“políticos” e alinhados com a liberdade da revolução; o que, em uma época em que 

muitos ainda, nos partidos políticos alinhados à URSS, e, sobretudo, nas guerras de 

libertação nacional, viram em uma revolução social o caminho a ser seguido, constitui 

uma tomada de posição concreta clara e conservadora.
387

 Deste modo, ao contrário do 

que ocorre no pensamento de Marx, os “mais necessitados”, aqueles que não têm nada a 

perder, seriam justamente aqueles que não poderiam conduzir, ou ser os principais 
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 Um dos pensadores que mais influencia Arendt em sua visão sobre a revolução, a americana em 

especial, é Toqueville; nisto, vale a pena citar uma passagem desse autor neste ponto, em que uma 

posição conservadora por parte de Hannah Arendt aparece (sobre a questão, Cf. VALLE, 2005): “por que, 

nos Estados Unidos, país da democracia por excelência, ninguém faz ouvir contra a propriedade em geral 

as mesmas queixas que muitas vezes ressoam na Europa? Será necessário dizê-lo? É que na América não 

existem proletários.” (TOQUEVILLE, 2010, p. 180) Como se verá mais à frente, isso é essencial para que 

se veja a posição concreta da autora, a qual se apresenta de modo claro somente depois que a 

confrontação entre Revolução Americana e francesa tem seus traços gerais já explícitos em Arendt. 

387
 Sobre este ponto se voltará posteriormente, porém, deve-se aponta o modo negativo pela qual Hannah 

Arendt vê a noção de terceiro mundo, na época, usada principalmente devido ao contexto de guerras de 

“libertação nacional”. Veja-se: “O Terceiro Mundo não é uma realidade, mas uma ideologia.” (ARENDT, 

2009 c, p. 38) E também: “sou exatamente da opinião de que o terceiro mundo é exatamente o que eu 

disse, uma ideologia ou uma ilusão.” (ARENDT, 1999, p. 180) Nota-se também na passagem o modo, já 

tratado, como a autora usa a noção de “ideologia”. 
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protagonistas, de quaisquer revoluções dignas – para a pensadora, justamente por não 

terem nada a perder os “pobres” se apegariam ao pouco que poderiam ter para sua 

própria sobrevivência. Daí, a política sucumbiria. Os rumos dados à Revolução 

Francesa seriam sintomáticos: a revolução, tendo como central a “questão social”, é 

levada – segundo a narrativa de Arendt - ao “terror” revolucionário. À equação 

arendtiana em que a necessidade, os revolucionários que pretendem “fazer a história”, a 

pobreza e a revolução se relacionam, deve-se acrescentar o papel não só pré-político dos 

“pobres”, mas seu caráter, para a pensadora, mesquinho, em que seus desejos imediatos 

se impõem com violência e de forma inelutável. Os pobres estariam em uma posição em 

que a própria liberdade os evitaria.
388

Ao menos no contexto da revolução, pois, tudo 

que Arendt rejeita é uma “política de massa”, um apelo aos “de baixo”, o que a opõe de 

maneira clara a um amigo de juventude como Walter Benjamin.
389

 

E neste ponto transparece, inclusive, certo elitismo, o qual será visto com 

cuidado quando se tratar da Revolução Americana. O estatuto que Arendt atribui aos 

“pobres” coloca-os de tal maneira que são eles, e seus desejos, aqueles que levam ao 

“terror” (questão que será vista mais à frente quando se tratar da teorização arendtiana 

sobre a compaixão
390

), uma vez colocados na esfera pública. 

 

E se bem que toda a história das revoluções passadas demonstre sem qualquer dúvida 

que qualquer tentativa para resolver a questão social por meios políticos conduz ao 

terror e que é o terror que leva as revoluções à ruína dificilmente se pode desmentir que 

é quase impossível evitar este erro fatal quando uma revolução se declara em condições 

de pobreza de massas. (ARENDT, 2001, p. 136) 
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 Nisso, aceitando a propriedade privada, com Burke, Arendt, em verdade, vem a naturalizar a 

desigualdade – veja-se o pensador conservador: “a característica essencial da propriedade, formada pela 

combinação dos princípios da aquisição e da conservação, é ser desigual. As grandes massas que excitam 

a inveja e tem a tentação da rapacidade, devem ser postas fora de perigo.” (BURKE, 206, p. 49) – “the 

characteristic essence of property, formed out of the combined principles of acquisition and conservation, 

is to be unequal. The great masses therefore which excite envy, and tempt rapacity, must be put out of the 

possibility of danger.” O pensador ainda diz que se devem colocar as “massas” fora de perigo remetendo 

à necessidade de se evitar que a avidez das mesmas se manifeste. E aí é possível se perceber que a mesma 

forma de raciocínio está por vezes presente na autora aqui estudada quando, por exemplo, ela vê os 

pobres como desejosos naturalmente. Ou seja, a crítica da autora, em determinados aspectos, é muito 

similar àquela dos conservadores. Sobre o assunto, Cf. VALLE, 2005. 
389

 Benjamin nunca perde de vista justamente o que Arendt mais rechaça – deve-se enfatizar essa 

diferença – veja-se o pensador alemão “a luta de classes, que um historiador educado por Marx jamais 

perde de vista, é uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não existem as refinadas e 

espirituais.” (BENJAMIN, 2008, p. 223) 
390

 Para o tema do presente escrito, o aspecto é essencial pois Arendt acredita que “os revolucionários 

modernos, de Robespierre a Lenin eram movidos pela paixão da compaixão.” (ARENDT, 2008 b, p. 256) 

No que, novamente, há de se destacar a importância de se ter em mente uma tomada de posição de Arendt 

contrária À revolução russa e ao socialismo quando se tem em conta suas notas sobre a Revolução 

Francesa. 
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 No que se coloca uma problemática que já freqüentou o presente escrito: a 

possibilidade da mudança consciente das condições de vida. Ela, deve-se dizer, vem 

sendo central e, já se adianta, continuará a ser. Anteriormente a questão foi vista no que 

toca a crítica de Arendt ao “trabalho”, ao caráter agressivo e intrusivo do mesmo; 

também foi vista na medida em que a “história feita pelo homem” seria aquela em que 

emergiria um dos “elementos totalitários do marxismo”. Agora, a questão aparece com 

toda a concretude no pensamento da autora, quem é categórica: “qualquer tentativa para 

resolver a questão social por meios políticos conduz ao terror e que é o terror que leva 

as revoluções à ruína”. Aí aparece uma posição da autora essencial e que se relaciona 

intimamente com o que foi visto anteriormente. Não só a tentativa de controle 

consciente das condições de vida seria impossível e sucumbiria à necessidade, tão 

nefasta em seu pensamento. As tentativas que fossem nesse sentido, em meio às 

experiências históricas concretas, levariam ao “terror”, o que deveria ser rechaçado. E 

mais: a separação entre a política e a esfera produtiva (marcada pelo “labor” e pelo 

“trabalho”) ganha esse sentido concreto e efetivo em Arendt, a saber, a negação da 

própria possibilidade de um governo que possa, politicamente, solucionar a questão da 

“pobreza”, a “questão social”. E isso não pode deixar de se relacionar com uma posição 

contrária a qualquer projeto socialista da época, isso é claro.  

Deve-se, inclusive, lembrar que o socialismo vinha ganhando força no pós 

Segunda Guerra Mundial justamente no “terceiro mundo” em que a pobreza ainda seria 

um problema central. Trata-se de uma posição concreta, pois. E o conteúdo dessa 

posição de Arendt, assim, pode mesmo ser colocada de modo um tanto quanto caricato 

com base numa famigerada metáfora que já fora muito influente no Brasil: não seria 

possível dividir um bolo antes de ele crescer. Ao se tentar instaurar condições 

igualitárias em meio à “pobreza”, os revolucionários teriam estado condenados ao 

fracasso desde o começo; e teriam ficado em uma posição, na dicção da autora, “pré-

política”. 

 Nesse momento, entretanto, essa posição de Arendt não pode ser remetida à sua 

época com mais cuidado; isso será feito mais à frente, depois que as determinações da 

teoria da autora tenham sido explicitadas em linhas gerais, ao menos.  Depois, ao se 

tratar da Revolução Americana, ver-se-á como a autora resolve a questão. No momento, 

é necessário adentrar ainda mais a fundo as relações envolvidas com o tema presente. 
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Ele se delineia na medida em que, mesmo ao tratar daquele “acontecimento” ao qual foi 

atribuída maior capacidade transformadora, a revolução, Arendt não só rechaça a 

centralidade da mudança e vê a violência intimamente ligada à emergência dos “pobres” 

à esfera pública; ao tratar da questão, a própria possibilidade de transformação 

consciente das condições de vida do homem é deixada de lado enquanto uma tarefa 

política; à política só caberia a esfera da liberdade e, se a revolução se propusesse 

tarefas atinentes à resolução da “questão social”, ligadas à necessidade, o resultado seria 

nefasto, seria o “terror” revolucionário. Pode-se falar de uma revolução que possa ser 

bem vista por Arendt, pois, quando: a necessidade não impera, os “pobres” não têm 

posição central, a mudança não é o mais importante (a pensadora, inclusive, acredita 

que os revolucionários do início da revolução buscavam somente o retorno à “ordem”) 

e, para que se coloque uma questão que aparecerá com toda a força depois: quando se 

pode falar de um “novo começo”, entendido como aquele em que esforços bem-

sucedidos para “uma forma de governo completamente diferente, para conseguir a 

formação de um novo corpo político onde a libertação da opressão visa, pelo menos, a 

constituição da liberdade.”  

Deve ficar claro, pois: a “mudança” envolvida no “novo começo” não está 

relacionada com a transformação das condições pelas quais os homens produzem e 

reproduzem a si mesmos. A revolução não traria um “novo mundo” – isso poderia levar, 

inclusive, ao “terror”; ela traria um “novo governo”, sendo essencialmente política e 

excluindo de suas tarefas a resolução da “questão social”. Isso se dá na medida em que a 

intervenção ativa diante das condições de vida é rechaçada, quando a presença dos 

“pobres” na esfera pública inelutavelmente levaria a uma situação nefasta. Essa é a 

posição da autora. 

 

Sempre que a ruína da autoridade tradicional colocou nos pobres da terra no poder, 

sempre que eles deixaram a obscuridade dos seus infortúnios e afluíram em torrente à 

praça pública, o seu furor pareceu tão irresistível como o movimento das estrelas, 

torrente que se precipita para a frente com uma força elementar e submerge o mundo 

inteiro. (ARENDT, 2001, p. 137) 

 

 A revolução surgiria no processo de secularização tratado anteriormente e 

associado àquela noção de história como “feita pelo homem”; daí emerge a mencionada 

“ruína da autoridade tradicional” a qual se relacionaria com a Revolução Francesa e 
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com aquele um “mundo totalmente secularizado oriundo do iluminismo” que 

mencionou Arendt ao tratar de Kierkgaard. Colocando os “pobres da terra” no poder, 

apareceria um “furor” “irresistível” tal qual o “movimento das estrelas”. Deste modo, 

aquilo mencionado anteriormente acerca da história aparece na autora não só na medida 

em que se trata de um caso ligado às revoluções e especificamente ligado à Revolução 

Francesa – a questão aparece na medida em que, para Arendt, seriam os “pobres”, os 

“pobres da terra”, em seu próprio ser – pode-se dizer - ligados ao desejo e ao “furor”.  

Como já dito, os “pobres”, na esfera pública, levariam inclusive ao “terror” 

revolucionário, o que pareceria ocorrer de maneira inelutável já que se daria de maneira 

tão “irresistível como o movimento das estrelas”.  

Porém, na passagem surge um aspecto que ainda não foi tratado aqui: o aspecto 

essencialmente totalizador daquilo que teria sua raiz nos “pobres”: Arendt diz que, com 

eles e após a “ruína da autoridade tradicional”, há uma “torrente que se precipita para a 

frente com uma força elementar e submerge o mundo inteiro.” 
391

 Desta maneira, nota-

se que aquele aspecto ligado ao “terror” revolucionário e ligado a um dos “elementos 

totalitários do marxismo” aparece aqui também na medida em que há uma tendência 

inelutável à totalização e à expansão a qual, em verdade, decorre da própria natureza da 

produção capitalista, sendo que, como apontou Mészáros, “a potencialidade de 

tendência universalizante do capital, por sua vez, se transforma na realidade da 

alienação desumanizante na reificação.” (MÉSZÁROS, 2003, p. 16) A narrativa da 

autora, entretanto, leva à conclusão segundo o qual um ímpeto totalizador (aqui, não se 

deve dizer “totalitário”, mas as relações são claras) seria inerente, não ao capitalismo 

imperialista ou ao capital como um todo, mas aos “pobres” que adentrariam na esfera 
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 Neste ponto, deve-se ressaltar que o caráter expansivo e totalizador atribuído pelos marxistas ao 

capital e ao imperialismo é atribuído por Hannah Arendt aos “pobres”. Deste modo, Marx diz que “o 

capital de acordo com sua natureza leva além de qualquer barreira espacial. Portanto, a criação de 

condições físicas para a troca – de meios de comunicação e transportes – a aniquilação do espaço pelo 

tempo – torna-se uma necessidade extraordinária para ele.” (MARX, 1993, p. 524) “Capital by its nature 

drives beyond every spatial barrier. Thus the creation of physical conditions of exchange – the means of 

communication and transport – the annihilation of space by time – becomes an extraordinary necessity for 

it.” Arendt, em Origens do Totalitarismo e tendo em conta a obra de Rosa Luxemburgo, reconhece esse 

caráter expansivo do capital quando diz que “o imperialismo deve ser considerado o primeiro estágio do 

domínio político da burguesia e não o último estágio do capitalismo” (ARENDT, 2009 b, p. 168). Isso 

porém, não pode ser analisado aqui a fundo, mas deve restar destacada a mudança de ênfase de Arendt 

quando se tem em conta o contexto posterior à segunda guerra: se antes ela critica o “domínio político da 

burguesia”, agora, sua crítica se volta aos “pobres” e à “questão social”. 
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pública levando a essa “elementos totalitários”.
392

 A posição da autora, deste modo, é 

essencialmente ideológica na medida mesma em que pretende não ser: a formação ideal 

articulada por Arendt ao remeter ao caráter “originário” é efetiva na medida em que se 

refere ao movimento expansivo e totalizador do próprio capital como aquele que 

apareceria devido aqueles que são espoliados pelo primeiro. A autora, assim, ao retirar 

de cena a produção e a reprodução da sociedade civil-burguesa, trata daquele que é 

espoliado e submetido de modo mais brutal pelo capital como o portador do ímpeto 

irracional deste. 

Os “pobres”, na esfera pública, levariam não só ao “terror”, mas ao “terror” que 

tenderia ao “mundo inteiro”.  Assim, pode-se dizer que, no pensamento de Arendt, não 

só seria execrável para aqueles diretamente atingidos pela revolução os “pobres” terem 

vindo à esfera pública com os seus vícios – aqueles não relacionados com os últimos de 

modo direto também poderiam sofrer com isso, já que fazem parte do “mundo”. Pode-se 

mesmo identificar na posição da pensadora, pois, certo temor quanto à inserção dos 

“pobres” na esfera pública – o perigo de o “esquecimento da política” atingir o “mundo 

inteiro” de modo expansivo estaria na própria configuração daqueles eivados pela 

necessidade. Assim, percebeu-se que a revolução que leva os “pobres” à esfera pública 

teria como corolário necessário o “esquecimento da política”, a preponderância da 

necessidade e da violência, o rumo ao “terror” revolucionário e, por fim, um elemento 

essencialmente expansivo e totalizador. Isso tudo em meio a uma negação categórica de 

se influir efetivamente nos rumos da “questão social” por meios políticos; para a autora, 

se a necessidade vem à tona, a política é levada ao “esquecimento”; se os “pobres” são 

os protagonistas da revolução, essa tem rumo certo: o “terror”.  

A intervenção consciente e transformadora diante da realidade econômica 

também é vista como essencialmente nefasta e ela levaria ao “terror”. Arendt, deste 

modo, se coloca categoricamente contra as revoluções as quais permeariam a 

modernidade, segundo ela, na esteira da Revolução Francesa e da Revolução Russa. E 

isso constituiu uma posição clara contra essas revoluções e a luta daqueles os quais 

engendram ou buscam engendrar essas revoluções, que, para que se use o termo da 

autora, seriam “sociais” e não políticas. 
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 É importante ter em mente aqui que não se diz que Arendt di que os “pobres” na política levam ao 

“totalitarismo”. Esse último seria, para a autora, algo sem precedentes. Porém, deve-se destacar que, em 

continuidade com seu projeto acerca dos “elementos totalitários do marxismo”, Hannah Arendt aponta 

“elementos” que poderiam ser chamados de “totalitários”. 
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Assim como quando se tratou da história “feita pelo homem”, a conclusão da 

revolução em que os “pobres” possuem papel essencial levaria necessariamente ao 

“terror”. Até agora, entretanto, a questão foi tratada sem ver os momentos da revolução 

em Arendt. Essa empreitada deve ser levada a cabo nesse momento em que continuar 

relacionando a “questão social” com a revolução da maneira feita até aqui se torna 

abstrato em demasia. Deve-se, novamente, partir de um maior nível de abstração rumo à 

maior concretude, sendo necessário se tratar da questão atinente à libertação e à 

liberdade segundo a autora para que depois seja possível chegar à relação efetivamente 

estabelecida entre os “pobres”, a “questão social” e o “terror” em Hannah Arendt. 
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3.5. Liberdade e Libertação na Revolução 

 

A autora vê a revolução, como já mencionado, de maneira dúplice: dela tanto 

emergem o “terror” quanto o “novo começo”. Já se viu que há elementos que fazem 

com que a revolução tome o caminho do “terror”. No entanto, não se viu o percurso que 

a revolução percorreria para ser levada a um caminho ou a outro. 

A autora aqui estudada trata da questão com referência à distinção entre 

“liberdade” e “libertação”. Veja-se a passagem de Arendt: 

 

Poderá ser um truísmo dizer que libertação e liberdade não são a mesma coisa; que a 

libertação pode ser a condição da liberdade, mas que de modo algum conduz 

automaticamente a ela; que a noção de liberdade implicada na libertação só pode ser 

negativa e, portanto, que  até a intenção de libertar não é idêntica ao desejo de liberdade. 

Contudo, se se esquecem facilmente estes truísmos, é porque a libertação sempre 

pareceu grandiosa e o fundamento da liberdade sempre foi incerto, se não 

completamente vão. (ARENDT 2001, ps. 33-34) 

 

A questão vem à tona na medida em que “a libertação sempre pareceu grandiosa 

e o fundamento da liberdade sempre foi incerto, se não completamente vão” – veja-se, 

isso deve ser visto com cuidado. Toda a teoria de Arendt busca resgatar a política do 

“esquecimento”; a política seria sinônima de liberdade de modo que, ao se enfocar na 

libertação em oposição à liberdade, estaria aberto o espaço para que a política fosse 

posta de lado. Quando a libertação parece “grandiosa” e o “fundamento da liberdade” 

quase que “vão” os rumos que são tomados pela revolução são os opostos àqueles que a 

autora de Sobre a Revolução gostaria. Se a libertação liberaria os homens da opressão 

anterior, o fato de ela ser vista como o essencial na revolução faria com que a própria 

liberdade fosse “esquecida”, por assim dizer. A autora, assim, vê na libertação uma 

noção de liberdade, certamente. No entanto, vê essa última como meramente negativa 

na medida em que se sabe ao que se opõe, mas não conteria um conteúdo positivo. 

Deixando o “fundamento da liberdade” de lado, os revolucionários teriam se apegado à 

mera libertação, e isso teria sido catastrófico.  

A questão da “fundação” será central mais à frente, mas deve ser vista já neste 

momento. Ela se torna importante porque, segundo a autora de Sobre a Revolução, “a 

Revolução, quando se voltou da fundação da liberdade para a libertação do sofrimento 
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do homem, quebrou as barreiras da resistência e libertou as forças devastadoras do 

infortúnio e da miséria.” (ARENDT, 2001, p. 136) Veja-se: trata-se de uma situação, 

que será tratada com maior atenção posteriormente, em que a libertação das opressões 

claramente prepondera sobre as preocupações acerca do “fundamento da liberdade” e da 

“fundação da liberdade”. Aqui, como foi visto anteriormente ao se tratar da “questão 

social” que teria sido proeminente na Revolução Francesa, a libertação é “grandiosa” e 

visa liberar os homens da opressão vinda do passado; no entanto, o que ocorre é que o 

central e primordial se torna a libertação de maneira que essa se impõe e o “fundamento 

da liberdade”, diante da situação dificultosa, é visto, sempre segundo Arendt, como de 

pouca relevância. Assim, não prepondera a questão da liberdade, que é para a autora a 

questão da política (que deve ser “salva” do “esquecimento” na narração acerca das 

revoluções). Antes, o que ocorre é que a libertação mesma leva à opressão na medida 

em que libera, traz à tona, questões antes caladas as quais poderiam ter consigo a 

própria ruína da revolução. Mencionou-se acima “as forças devastadoras do infortúnio e 

da miséria” as quais não podem deixar de ser relacionadas àquela “questão social” 

tratada anteriormente. Por conseguinte, prender-se à libertação poderia levar à 

negligência quanto à própria liberdade, o que significaria o “esquecimento” da política, 

com tudo que isso implicaria.  

O modo como Arendt narra os rumos da Revolução Francesa, assim, é tal que 

ela vem a deixar de lado aspectos que poderiam ser “salvos” – o sentido desta 

revolução, relacionada à Revolução Russa, como já visto, é, em Arendt essencialmente 

negativo. A questão mais propriamente ligada à “fundação” também se relaciona 

intimamente à temática, mas somente poderá ser tratada quando a posição de Hannah 

Arendt acerca da Revolução Americana for vista. Por isso, deve-se continuar tratando 

da libertação em oposição à liberdade na autora de Sobre a Revolução.  

Tratando das “liberdades modernas”, colocadas como “direitos inalienáveis do 

homem” (ARENDT, 2001, p. 36) após as revoluções do século XVIII, Arendt tem o 

seguinte posicionamento: 

 

Todas essas liberdades, às quais podemos acrescentar as nossas próprias reivindicações 

de nos libertarmos da miséria e do medo, são, é claro, essencialmente negativas, são o 

resultado da libertação, mas de maneira nenhuma são o verdadeiro conteúdo da 

liberdade, que, como veremos mais adiante, é a participação nos negócios públicos ou a 

admissão no domínio público. Se a revolução tivesse visado unicamente à garantia dos 
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direitos civis, então não teria tido como objetivo a liberdade, mas sim a libertação de 

governos que tinham exorbitado dos seus poderes e infringido direitos antigos bem 

enraizados. (ARENDT, 2001, p. 37) 

 

As “liberdades” colocadas como “direitos inalienáveis do homem” são vistas 

como “essencialmente negativas”, sendo resultado não da “fundação da liberdade”, mas 

sim da mera libertação. Há de se notar que “nos libertarmos da miséria” é colocado 

nesse campo também, de maneira que se reforça a ligação estabelecida entre a “questão 

social” e a libertação, essa última, para a autora, insuficiente. Essas liberdades “de 

maneira nenhuma são o verdadeiro conteúdo da liberdade” ao mesmo tempo em que, 

prendendo-se somente a elas o próprio fracasso da revolução é propiciado uma vez que 

os “pobres” adentram o espaço público, com todas as conseqüências que Arendt aponta. 

A revolução, inclusive, na medida em que tivesse como conteúdo somente essas 

“liberdades” mencionadas sequer deveria proclamar que tem a liberdade como objetivo: 

seu objetivo seria a libertação, não chegando àquilo que a autora busca resgatar. O 

objetivo da libertação seria essencialmente a “ordem antiga” na medida em que se 

trataria da “libertação de governos que tinham exorbitado dos seus poderes e infringido 

direitos antigos bem enraizados.” Ou seja, a libertação se liga inicialmente àquilo que 

aparece como o conteúdo primevo das revoluções modernas em Arendt, “restaurar uma 

antiga ordem das coisas, perturbada e violada pelo despotismo da monarquia absoluta 

ou pelos abusos do governo colonial”. Haveria “direitos antigos bem enraizados” os 

quais estariam sendo violados de maneira que a “antiga ordem das coisas” precisaria 

voltar. Ou seja, deve-se notar algo de grande relevo para a temática aqui tratada: a 

própria teoria de Arendt sobre a revolução tenta ir além daquele conteúdo mais 

“originário” identificado pela autora anteriormente; e nesse sentido, a adoção de um 

paradigma que não seja mais aquele da antiguidade ganha um sentido concreto quando 

se fala da liberdade a qual é trazida com referências a uma “antiga ordem” ao mesmo 

tempo em que teria consigo um elemento ineliminável de “novo começo”.  

A “antiga ordem”, a autora bem sabe, não poderia retornar nas revoluções 

modernas, daí ela diz o seguinte: 

 

O conceito moderno de revolução inextricavelmente ligado à noção de que o decurso da 

história começa subitamente de novo, de que uma história inteiramente nova, uma 

história nunca antes conhecida ou contada, está prestes a desenrolar-se, era 
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desconhecido antes das duas grandes revoluções do século XVIII. (ARENDT, 2001, p. 

32) 

 

Deste modo, a questão atinente à liberdade e à libertação ganha nova luz. Deve 

ser vista na medida em que traz algo de novo e que é valorizado pela autora quando essa 

trata da revolução; com a teorização da autora sobre a liberdade vai-se em direção a um 

sentido da revolução que não é somente uma restauração. Se a libertação estaria ligada 

ao elemento que leva os homens a se sublevarem contra um determinada ordem – pode-

se mesmo dizer, a visar “violar” determinada ordem - a liberdade voltar-se-ia ao 

conteúdo positivo de um “novo começo”, conceito, como já visto, indissociável da 

noção arendtiana de política e de “ação”.  

Aí a autora coloca como o conteúdo da liberdade, dialogando com a sua 

interpretação sobre a polis grega, a “participação nos negócios públicos ou a admissão 

no domínio público”. Percebe-se que mesmo quando a autora trata de um assunto 

essencialmente moderno, como aquele das revoluções (ao menos vista no sentido 

tratado no momento) sua referência é a polis e a perda do sentido “originário” da 

política que teria ocorrido na modernidade de modo que a política seria levada ao 

“esquecimento”; no entanto, percebe-se também: não ocorre somente isso. O 

surgimento do “novo começo”, “a noção de que o decurso da história começa 

subitamente de novo”, pois, seriam peculiaridades das revoluções modernas, porém 

remetem à experiência grega, bem vista pela autora de Sobre a Revolução. Deste modo, 

o paradigma de Arendt é moderno, certamente, e encontra-se nas próprias revoluções, 

tanto a americana quanto a francesa. Mas ela não deixa suas referências antigas – há 

uma conciliação. A liberdade, pois, têm um estatuto dúbio na autora: relacionando-se 

com o “novo começo”, incorporado nas revoluções modernas, essencialmente nas “duas 

grandes revoluções do século XVIII”, ela remete ao diálogo da autora com a 

antiguidade. E a questão ganha tonalidades importantes aqui quando esse “novo 

começo” é visto em relação com aquilo mencionado anteriormente: “formação de um 

novo corpo político onde a libertação da opressão visa, pelo menos, a constituição da 

liberdade.” 

O “novo começo”, justamente o elemento valorizado por Arendt nas revoluções 

modernas, portanto, tem como referência uma revolução que não se prenda à libertação, 

o que significaria: visar à “formação de um novo corpo político” em que se tem ao 
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menos como objetivo a “constituição da liberdade” (isso será visto com cuidado ao se 

tratar da “fundação”). Entre a libertação e a liberdade, pois, coloca-se a “formação de 

um novo corpo político”, de maneira que a centralidade da forma de governo na teoria 

de Arendt acerca da revolução é patente. Veja-se: 

 

Aqui o problema é que a revolução, tal como a conhecemos na época moderna, sempre 

se preocupou tanto com a libertação como com a liberdade. E porque a libertação, cujos 

frutos são ausência de restrição e posse da “faculdade de locomoção”, é realmente uma 

condição da liberdade – nunca ninguém será capaz de chegar a um local em que a 

liberdade impera se não se puder mover sem restrição -, é freqüentemente muito difícil 

dizer onde termina o simples desejo de liberdade, e onde começa o desejo de liberdade 

como um modo político de vida. A questão é que enquanto o primeiro, o desejo de estar 

livre da opressão, podia ser satisfeito num governo monárquico – embora não num 

governo tirânico e muito menos despótico – o último necessitava da formação, ou antes, 

de uma forma de redescoberta de governo; exigia a constituição de uma república. 

(ARENDT, 2001, p. 37) 

 

 Para a autora, a revolução teria em foco tanto a libertação como a liberdade. 

Ambas, como já dito, teriam intima relação. No entanto, a autora não deixa de dizer que 

constitui um “problema” ambas se apresentarem juntas nas revoluções modernas. A 

libertação aqui aparece como condição para a liberdade, no entanto, aquele “risco” já 

mencionado, o de se prender à libertação, rondaria constantemente a revolução – deste 

modo, se destaca que a “ausência de restrição e posse da „faculdade de locomoção‟” 

como frutos da libertação e como condições para a liberdade; no entanto, a questão 

ganha importância não só por o que a pensadora acredita ser aquilo que a revolução 

deva buscar ser a liberdade, mas também quando à liberdade corresponderia uma forma 

de governo específica, a republicana – e isso será central na defesa arendtiana da 

Revolução Americana. A libertação, assim, poderia mesmo ser satisfeita sob um 

governo monárquico; a liberdade, por sua vez, precisaria de uma república a qual, nas 

palavras de Arendt, seria essencial já que a liberdade “necessitava da formação, ou 

antes, de uma forma de redescoberta de governo; exigia a constituição de uma 

república.” Assim, a forma de governo têm importância central na teoria da revolução 

de Hannah Arendt: pode-se dizer que sem ela não há liberdade e não há “novo começo”, 

expresso na “redescoberta” (esse caráter de redescoberta é essencial, como se verá 

depois).  Como já mencionado, em detrimento da modificação das condições de vida e 

de existência, aparece na revolução defendida por Arendt a formação de uma “nova 
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forma de governo”. E essa forma, sendo “redescoberta”, como se verá depois, 

estabelecerá um elo entre a modernidade e a antiguidade. 

Na teoria da autora, a política não só é discursiva – ela precisa de um espaço 

para se manifestar.
393

 A revolução, deste modo, se tivesse a liberdade como central 

corporificaria e resgataria aquilo que há de mais valoroso para a autora de Sobre a 

Revolução. A revolução teria o que julga mais nefasto e o que julga mais digno. O que 

se dá na medida em que a autora não enfatiza na revolução sequer a criação de um 

“novo mundo”; ela diz, antes, que a forma de governo propícia à liberdade teria que ser 

“redescoberta”, o que já indica que ela já teria existido antes, fica claro – a isso se 

voltará com cuidado no último capítulo. Aqui, somente ressalta-se: mesmo quando a 

pensadora trata de fenômenos essencialmente modernos, como a revolução, ela busca o 

resgate de algo, ela procura uma “redescoberta”, de modo que Hannah Arendt 

certamente trata de problemas intimamente conectados à modernidade, no entanto, sua 

referência nunca é somente esta, havendo referências constantes à antiguidade. O modo 

como a autora narra as “estórias” assim supõe na medida em que, inclusive, terá sempre 

que remeter a fenômenos mais “originários”. 

 O importante nesse ponto foi traçar a diferença estabelecida pela autora entre a 

libertação e a liberdade, mostrando que essas duas noções relacionam-se em sua teoria 

por meio de uma tensão a qual, para a autora, é parte constitutiva das revoluções 

modernas. Mostrou-se também que mesmo se estabelecendo como um paradigma as 

revoluções modernas, mesmo tendo em mente que essas são experiências 

imprescindíveis para a compreensão da época moderna, não se prescindiria de uma 

referência presente na antiguidade. Esta última, como se verá, também quando se tratar 

da Revolução Americana, será essencial para a própria compreensão do significado 

positivo dado à revolução por Arendt. No entanto, antes de se tratar da revolução bem 

vista pela autora aqui estudada, deve-se ver com mais cuidado como a pensadora 

compreende alguns aspectos os quais acredita estarem presentes na Revolução Francesa, 

a qual, como já destacado, é criticada pela autora de Sobre a Revolução. 
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 Isso não deixa de remeter à noção de polis. No entanto, o central aqui é mostrar primeiramente, que a 

revolução, em Arendt, resgata experiências políticas do passado, não buscando um “novo mundo”; 

segundo: que sua noção de política, de modo algum, pode ser colocada ao lado de noções que primam 

pelo caráter essencialmente discursivo e, por vezes, comunicativo (como em Habermas) da atividade 

política. 
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3.6. O Significado da Revolução Francesa, a Modernidade e o Terror segundo 

Arendt 

 

 Os delineamentos da revolução em Hannah Arendt foram vistos aqui de maneira 

que algumas oposições básicas à autora restaram explicitadas. Foram essenciais 

algumas oposições como aquela entre a necessidade das “carências” dos “pobres” e a 

liberdade política, e aquela entre a liberdade e a libertação; a “simples oposição”, no 

entanto, foi relacionada àquilo que mais se valoriza e mais se teme. Ambas as coisas, 

como visto, encontram-se corporificadas e expressas nas revoluções modernas as quais, 

por isso mesmo, são de importância considerável para o tema aqui tratado. Até agora 

também se foi do abstrato ao concreto, buscando as noções mais basilares da autora para 

que fosse possível relacionar as suas posições de maneira que os fundamentos utilizados 

aflorassem, o que vem se mostrando proveitoso uma vez que os posicionamentos de 

Hannah Arendt sobre a revolução, como vistos até aqui, seriam ininteligíveis sem a 

compreensão do papel que ela atribui à produção e à noção de “história feita pelo 

homem”. Nesse momento, porém, deve-se ir ainda a um grau maior de concretude. 

 Os posicionamentos de Arendt sobre a revolução articulam-se não só com seu 

posicionamento sobre a modernidade; as duas revoluções tratadas pela autora como 

essenciais são vistas de maneira diversa, como já se pôde perceber, de tal feita que se 

deve ver em linhas gerais a questão de maneira mais relacionada ao modo como ambas 

as revoluções, a americana e a francesa, se apresentam na teoria de Hannah Arendt. 

Com isso, pontos essenciais no pensamento da autora ficarão muito mais claros, como 

se verá. Aspectos da influência da Revolução Francesa já foram destacados 

anteriormente; agora, deve-se ver essa revolução sob nova luz, aquela que vem à tona 

quando se tem em conta o já relacionado acima. Para isso, há de se destacar uma 

passagem que denota como a oposição entre a Revolução Francesa e a Americana se 

delineia, em suas determinações mais essenciais: 

 

Foi a Revolução Francesa, e não a Americana, que pôs o mundo em fogo, e foi, 

conseqüentemente, a partir da Revolução Francesa, e não no decorrer dos 

acontecimentos na América ou dos actos dos fundadores, que o presente uso da palavra 

“revolução” obteve as suas conotações e matizes em toda a parte, inclusive neste país. 

(ARENDT, 2001, p. 65) 
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 A posição da autora acerca da Revolução Francesa tem importância na medida 

em que aquela revolução a qual rechaça, aquela em que haveria o “esquecimento” da 

política, tem seu modelo na Revolução Francesa e não na Revolução Americana.  As 

ligações existentes entre aquilo que a autora opõem à política (a esfera produtiva, a 

necessidade, o conceito moderno de história, etc.) e a revolução, pois, têm a tonalidade 

dada também na medida em que, em oposição à Revolução Americana, aparece a 

Revolução Francesa. O “presente uso da palavra revolução” mencionado por Arendt, 

deste modo, ligar-se-ia à Revolução Francesa – deve-se, portanto, verificar com mais 

cuidado o posicionamento de Arendt acerca desta questão.
394

 

Ela diz sobre o conceito de revolução, primeiramente, que ele estaria ligado ao 

movimento dos astros, à noção de circularidade da astronomia, de maneira que se 

trataria de um termo somente “usado metaforicamente no domínio da política”, como já 

visto. Deste modo, a autora enfatizou, inclusive, que a ênfase dada à noção de 

revolução, “originariamente”, não estaria ligada à mudança e ao progresso, mas a um 

movimento cíclico em que se busca restaurar uma “antiga ordem”. Mesmo que a autora 

venha a acrescentar importantes elementos ao seu conceito de revolução 

(essencialmente a noção de “novo começo”, como visto), essa questão é importante aqui 

na medida em que a autora de Sobre a Revolução vê o sentido que teria permanecido na 

modernidade e nas revoluções modernas no “esquecimento da política”. Veja-se o que 

diz acerca do uso do termo “revolução” na Revolução Francesa: 

 

Ouvimos ainda aqui esta palavra, e politicamente pela última vez, no sentido da velha 

metáfora que vai buscar o seu significado dos céus para a terra; mas aqui, talvez pela 

                                                             
394

 Deve ficar bem claro aqui que a narração de Arendt trata do “acontecimento” da Revolução Francesa 

de modo oposto àquele que trata da Revolução Americana – o contraste ficará claro no próximo capítulo. 

Aqui, deve-se, além de mencionar tal fato, dizer que o modo como ela narra a história pode, inclusive, 

remeter a uma forma de mito, o que já foi ressaltado por alguns como Benhabib, por exemplo. André 

Duarte, por seu turno, é elucidativo: “Arendt narra a „estória‟ das revoluções como quem narra um mito, 

explorando o tema da repetição moderna do „tesouro político‟ perdido no passado sem se preocupar com 

a reconstituição fidedigna dos acontecimentos.” (DUARTE, 2000, 270) Isso é perfeitamente coerente 

coma teoria da história da autora vista acima e tem por trás de si aquilo visto antes atinente ao caráter 

reificado da produção e ao caráter “seletivo” da história digna de apreço para Arendt. Isso será visto com 

mais cuidado depois, mas, no momento, para que não se passe em branco, vale citar uma passagem de 

Lukács a qual se refere ao fato de, na decadência ideológica da burguesia, a historiografia deixar de ter 

por central a apreensão dos fatos históricos efetivos: “”paralelamente a este desprezo pelos fatos 

históricos, pelas forças reais motrizes da história, surge uma tendência à mistificação.” (LUKÁCS, 2010 

b, p. 53)  
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primeira vez, a acentuação tinha mudado pela primeira vez da regularidade de um 

movimento rotativo e cíclico para a sua irreversibilidade. O movimento é visto ainda à 

imagem das estrelas, mas o que agora se realça é que não está na mão dos homens 

impedi-lo, e que, portanto, tem uma lei própria. (ARENDT, 2001, p. 56) 

 

 A passagem da noção de revolução mais ligada à astronomia e ao movimento 

dos astros para o conceito moderno de revolução, rechaçado pela autora, pois, tem lugar 

certo: a Revolução Francesa. No que, como já ressaltado, configura-se uma posição da 

autora indissociável de seu juízo acerca da Revolução Russa e do socialismo. Por 

conseguinte, se reconhece a importância da Revolução Francesa quando as revoluções, 

a partir dela, serão vistas com outros olhos. Nisso, essa revolução certamente aparece 

como um marco; mas se trata, pelo que se vê, de um marco essencialmente negativo. 

Para Hannah Arendt, desde então, as revoluções teriam sido vistas pelo seu caráter de 

irreversibilidade, o que seria indissociável da existência de uma legalidade própria na 

revolução a qual, como necessária, não poderia ser controlada pelos homens.  

Aquilo dito acerca do “esquecimento da política” nas revoluções modernas, pois, 

aparece aqui novamente: para Arendt, a história (e não a política) é que é central e 

aparece não só como um processo, mas como um processo que se impõe e tem uma 

legalidade própria, alheia à vontade humana. A Revolução Francesa, deste modo, 

também neste campo de análise, tem sua importância conforme traz à tona elementos 

rechaçados por Arendt. A revolução teria englobado os homens em um processo de 

legalidade própria, suprimindo a liberdade desses e fazendo com que esses se vissem 

levados pela necessidade, a necessidade histórica. Essa posição da autora é confirmada 

na medida em que “a noção de um movimento irresistível, que o século XIX em breve 

iria conceptualizar na idéia de necessidade histórica, ecoa do princípio ao fim através 

das páginas da Revolução Francesa.” (ARENDT, 2001, p. 57) A “necessidade 

histórica”, aqui, é ligada ao século XIX e antes fora ligada às filosofias da história, 

principalmente aquelas de Marx e de Hegel as quais, justamente por meio desta noção, 

teriam visto a historia como “feita pelo homem”.  

Os “elementos totalitários” aparecem a todo o momento quando a pensadora 

trata da Revolução Francesa, tal qual naquela análise da história “feita pelo homem”. E 

este fato, somado àquele já mencionado “esquecimento da política”, já seria suficiente 

para mostrar certa postura da autora – ao menos na época posterior a Origens do 
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Totalitarismo
395

 - contra o caráter benéfico da influência desta revolução específica na 

modernidade. E isso, como já dito, é claramente uma posição concreta quando se tem 

em conta que seria justamente essa revolução que teria influenciado as revoluções e a 

política do século XX. 

 Assim, se antes a Revolução Francesa havia sido considerada essencial para a 

emergência das filosofias da história, as quais são duramente criticadas pela autora de 

Sobre a Revolução, agora, a descrição acerca das conseqüências da Revolução Francesa 

é elucidativa: 

 

Nas décadas seguintes à Revolução Francesa, esta associação de uma poderosa corrente 

arrastando os homens com ela, primeiro para a superfície dos feitos gloriosos e depois 

para baixo, para o perigo e para a infâmia, começava a se tornar dominante. As várias 

metáforas nas quais a revolução era olhada, não como o trabalho dos homens, mas 

como um processo irresistível, as metáforas da corrente, da torrente e da vaga, eram 

inventadas pelos próprios actores, que, por mais ébrios que possam ter ficado com o 

vinho da liberdade em abstracto 
396

, manifestamente já não acreditavam mais ser 

agentes livres. (ARENDT, 2001, p. 58) 

 

 Aquela associação (de uma poderosa corrente arrastando os homens com ela), 

antes relacionada pela pensadora a “elementos totalitários”, tornar-se-ia dominante nos 

anos que se seguem à Revolução Francesa. A tonalidade que prevalece na noção de 

revolução, portanto, é ligada à necessidade e ao movimento cuja legalidade é própria e 

alheia aos homens – foge de maneira inelutável ao seu controle. Os homens, também 

nesse aspecto, vêem-se presos à necessidade, segundo Arendt. Pelo mencionado 

anteriormente, percebe-se que na Revolução Francesa prevaleceria a mera libertação, 

nunca se chegando à liberdade a qual, após esse “acontecimento”, é relegada ao 

“esquecimento”.  Os “agentes da revolução”, assim, teriam se visto como aqueles que 

cumprem determinada “necessidade histórica” (vista inclusive com tons de naturalidade, 

e, assim, “contaminada” não só pelo “trabalho”, mas pelo “labor”) e não como homens 

política e efetivamente livres. Eles teriam se visto em meio a um “processo irresistível” 

                                                             
395

 Aqui, neste escrito, nos atemos às obras posteriores à obra Origens do Totalitarismo. Nesta obra 

mencionada, o posicionamento de Arendt é distinto, embora não radicalmente – o tema, porém, não pode 

ser tratado no espaço aqui reservado. 
396

 Não é possível se saber ao certo se a expressão remete à noção utilizada por Hegel para tratar do terror 

na Revolução Francesa. Porém, tendo em conta que a autora muito se dedica à critica a Hegel e a Marx, 

essa hipótese não pode ser descartada. Se isso ocorre, o que, não se sabe ao certo, fica explicitado um uso 

também “seletivo” de Hegel, quem é duramente criticado pela autora, no entanto, no que convém à teoria 

arendtiana, poderia ser usado mais ou menos livremente. 
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de maneira que, mesmo que fossem aqueles que participassem de uma revolução cujo 

objetivo deveria ser a liberdade, prevaleceriam presos às amarras da necessidade, vista 

como necessidade histórica, noção essa tão criticada antes.  

Para a autora, os revolucionários, presos à necessidade, sequer “acreditavam 

mais ser agentes livres”. O que significa que a liberdade associada à política e a uma 

“nova forma de governo” não apareceria como central à Revolução Francesa. Desta 

perspectiva, antes, o que preponderaria seria a necessidade, a qual para “perigo e a 

infâmia” levaria a revolução contra a política e contra o “novo começo” o qual seria 

preconizado em um governo republicano que tivesse por objetivo a liberdade. O mesmo 

tom que a autora usa ao tratar do “esquecimento da política” é usado na narração 

arendtiana acerca da Revolução Francesa. 

 Os revolucionários franceses, e aqueles que teriam seguido seus passos, pois, 

teriam em mente a necessidade, pretensamente associada à violência, em oposição à 

política e à preocupação com a “fundação da liberdade” (assunto que será tratado ao se 

falar da Revolução Americana). O conceito moderno de revolução teria em si, assim, 

essa marca a qual teria feito com que Hannah Arendt se afastasse dele quando manifesto 

desta maneira – o que ocorreria com muita freqüência no século XX e apareceria, 

sobretudo, como já visto, nos seguidores do marxismo.  

 Para a pensadora aqui estudada, a Revolução Francesa teria deixado uma 

herança nefasta quando se trata do conceito de revolução, isso já pode ser percebido. 

 

A partir da Revolução Francesa, passou a ser comum interpretar toda a sublevação 

violenta, fosse ela revolucionária ou contra-revolucionária, em termos de uma 

continuação do movimento originariamente começado em 1789, como se os tempos de 

calma e descanso fossem apenas as pausas nas quais a corrente teria ido subterraneamente 

reunir forças para de novo vir à superfície em 1830 e 1832, em 1848, 1851 e 1871, para 

mencionar apenas as datas mais importantes do século XIX. De todas as vezes, os 

partidários e adversários destas revoluções compreenderam esses acontecimentos como 

conseqüências imediatas de 1789.  (ARENDT, 2001, p. 59) 

 

Deste modo, teriam sido interpretadas todas as “sublevações violentas” depois 

da Revolução Francesa, seja qual fossem as suas naturezas, como uma continuação da 

grande revolução. Aí, não importaria se o caráter da sublevação fosse revolucionário ou 

contra-revolucionário, tratar-se-ia de “conseqüências imediatas de 1789” – isso, deve-se 

notar, para a autora, implicaria no esvaziamento do conteúdo “originário” do termo 
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“revolução”. Os revolucionários do século XIX, por conseguinte, teriam se visto na 

esteira da Revolução Francesa, aquela a qual traria várias das vicissitudes modernas 

criticadas por Hannah Arendt. No entanto, a autora de Sobre a Revolução sequer vê na 

violência um caráter preponderante da revolução, rechaçando a Revolução Francesa 

quanto a esse aspecto. Isto aparece de maneira cristalina quando se vê o que é colocado 

acerca das revoluções do século XIX: elas teriam sido vistas “como se os tempos de 

calma e descanso fossem apenas as pausas nas quais a corrente teria ido 

subterraneamente reunir forças para de novo vir à superfície em 1830 e 1832, em 1848, 

1851 e 1871”. No que se vê algo importante: esta é uma formulação que sequer pode 

deixar de remeter à crítica de Arendt à dialética apontada anteriormente quando a autora 

critica a teleologia na história a qual surgiria como se houvesse um sentido colocado 

previamente na história de maneira que “é possível interpretar „cada retrocesso‟ como 

um recuo necessário, mas apenas temporário.” A visão que Hannah Arendt tem da 

Revolução Francesa se assemelha muito com a sua visão acerca da dialética, pois. E isso 

é essencial e pode mesmo ser relacionado à posição da autora acerca Revolução Russa e 

do socialismo. A autora diz que somente elenca tais datas “para mencionar apenas as 

datas mais importantes do século XIX” – outras datas, pois poderiam, para Arendt,  

relacionarem-se com o que critica, resta claro. 

Até aqui, pois, vem se mostrando que a autora trata de ver as conseqüências 

tanto da dialética como da Revolução Francesa. Ao tratar dos “acontecimentos” 

posteriores à Revolução Francesa, ela os analisa como se, aos olhos dos homens 

modernos, essa revolução tivesse estabelecido um telos na história e os fatos 

subseqüentes viessem sempre subordinados a isso. Não é preciso insistir: isso se liga 

intimamente à tematização arendtiana do “esquecimento da política”. 

Os revolucionários veriam os momentos em que haveria “calma e descanso” 

como se “fossem apenas as pausas nas quais a corrente teria ido subterraneamente 

reunir forças para de novo vir à superfície”; do mesmo modo, na dialética de Hegel e de 

Marx seria possível interpretar “cada retrocesso” como um recuo necessário, mas 

apenas temporário.” Portanto, quando se vê a posição de Hannah Arendt acerca da 

Revolução Francesa, elucida-se com mais clareza aquela assertiva da autora segundo a 

qual os revolucionários dos séculos XIX e XX “os quais, mesmo que não tivessem 

aprendido os ensinamentos de Marx (o maior aluno que Hegel jamais teve) e nunca 

tivessem se preocupado com a leitura de Hegel, consideravam a revolução através de 
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categorias hegelianas.” Dialética e Revolução Francesa, portanto, aparecem 

indissociáveis para a autora a qual, como se viu ao tratar da noção de história, e como se 

vê agora na análise arendtiana da Revolução Francesa, assume uma posição de crítica e 

de rechaço quanto às duas. Deve-se apontar, inclusive, que esta ligação não é sequer 

nova, como já visto na introdução e no primeiro capítulo deste escrito, em que se 

mencionou a posição de Lukács
397

– no entanto, se o autor húngaro, seguindo Marx, viu 

na relação a necessidade de uma nova revolução para o futuro, uma revolução socialista, 

o mesmo não se dá em Hannah Arendt. 

As críticas de Arendt à Revolução Francesa, à dialética e à noção de história 

como “feita pelo homem”, como se vê, permanecem ligadas. E não só: o que teria dado 

ensejo a isto seria o “novo conteúdo metafórico da palavra „revolução‟ [o qual] proveio 

diretamente das experiências daqueles que primeiro fizeram e depois decretaram a 

Revolução em França”. (ARENDT, 2001, p. 60) Aquilo que Hannah Arendt mais 

critica, pois, encontra-se entrelaçado com a Revolução Francesa, que aparece como 

aquela em que a política se rende à necessidade e a liberdade dá lugar inclusive ao 

“terror”. Neste sentido, a autora não pode ver os rumos desta revolução senão como um 

“desastre”: 

 

A triste verdade do caso é que a Revolução Francesa, que terminou em desastre, fez 

história no mundo, enquanto a Revolução Americana, de êxito triunfal, permaneceu um 

acontecimento como pouco mais do que uma importância local. (ARENDT, 2001, p. 

66) 

 

A Revolução Francesa teria terminado “em desastre” – deve-se destacar –  o 

próprio desastre da situação da política moderna, aquele do “esquecimento”. E mais: a 

revolução com essa caracterização teria “feito a história do mundo”. A visão da autora 

acerca da modernidade aparece com muita força na medida em que o “esquecimento” 

moderno da política teria decorrido da prática daqueles que seguiram os passos da 

Revolução Francesa, daqueles que, para que se use os termos que a autora usou 
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 Deve-se apontar também que o autor húngaro vê a Revolução Francesa ligada de modo distinto a 

Hegel se comparado com Arendt. Veja-se sua posição a qual enfatiza justamente superior, mais elevado 

do pensamento de Hegel se comparado à problemática trazida pela Revolução Francesa: “na filosofia de 

Hegel está adequadamente posta e superada a crise da produzida pela Revolução Francesa. Todavia, 

apesar de sua grandeza, esta filosofia constitui apenas uma superação relativa, metodológica.” (LUKÁCS, 

2007, p. 43) 
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anteriormente, se viram “não apenas como sucessores da Revolução Francesa, mas 

também como agentes da história e da necessidade histórica”, o que, como já dito, está 

intimamente relacionado com “elementos totalitários”.  

Assim, por ora, é preciso relacionar o sentido que a Revolução Francesa 

ganharia na modernidade aos pontos em que se apóiam a crítica arendtiana. Veja-se uma 

passagem elucidativa, já citada em parte anteriormente, mas que ganha novo significado 

nesse nível da análise: 

 

O feitiço da necessidade histórica lançou nos espíritos dos homens desde o começo do 

século XIX ganhou mais força pela Revolução de Outubro, que para o nosso século tem 

tido o mesmo profundo significado da primeira cristalização do que há de melhor nas 

esperanças da humanidade e a posterior compreensão da dimensão total de seu 

desespero, que a Revolução Francesa tivera para com seus contemporâneos. Apenas, 

desta vez, não foram experiências inesperadas que ensinaram a lição, mas um 

consciente modelar de um rumo de acção baseado nas experiências de tempos e 

acontecimentos passados. (ARENDT, 2001, p. 67) 

 

O apego à necessidade em detrimento da liberdade é um dos aspectos mais 

criticados por Hannah Arendt, como já ressaltado.  E é justamente por este prisma que a 

autora lança a influência e as conseqüências da Revolução Francesa, como já fica 

cristalino. A questão ganha ainda mais destaque quando se trataria do “feitiço da 

necessidade histórica” o qual teria vindo com força no século XIX (aquele em que os 

revolucionários teriam se visto como continuadores da Revolução Francesa, como 

destacado acima), e teria ganhado mais força devido à Revolução Russa, a primeira 

revolução socialista. Esta última é vista, deste modo, em continuidade com a Revolução 

Francesa. É sua herdeira na medida em que há, segundo a autora, o apego à necessidade, 

principalmente à “necessidade histórica”, a qual apareceria também na dialética que 

tanta influência teria tido na Revolução Russa por meio do marxismo, visto pela autora 

de Sobre a Revolução na medida em que conteria, inclusive, “elementos totalitários”. 

No entanto, segundo Arendt, haveria ruptura também entre a experiência francesa e a 

russa. E de importância fundamental, como se vê na passagem abaixo: 

 

Sem dúvida que só a dupla compulsão da ideologia e do terror, uma obrigando os 

homens interiormente e outra exteriormente, podem explicar por inteiro a resignação 

com que todos os revolucionários de todos os países que caíram sob a influência da 

revolução bolchevista têm caminhado para a sua ruína; mas aí a lição provavelmente 

aprendida na Revolução Francesa tornou-se parte integrante da força compulsiva do 
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pensamento ideológico de hoje. O problema tem sido sempre o mesmo: aqueles que 

foram à escola da revolução aprenderam e souberam antecipadamente qual o rumo que 

uma revolução deve tomar. Tivessem eles tomado os homens da Revolução para seus 

modelos e teriam protestado a sua inocência até o último suspiro. (ARENDT, 2001, ps. 

67-68) 

 

Na Revolução Francesa, a “necessidade histórica” teria aparecido com o 

desenrolar dos fatos como inevitável de maneira que os revolucionários sequer se 

veriam mais “como livres” no decorrer do desenvolvimento da revolução. As “lições” 

da revolução teriam surgido em meio a “experiências inesperadas” para os participantes 

do “acontecimento” que teve lugar na França. Essas lições teriam sido vistas como fruto 

da irreversibilidade a qual teria dado ao movimento histórico uma “lei própria” – deste 

modo, aqueles atores da Revolução Francesa, os revolucionários, teriam sucumbido à 

necessidade, a qual se apresentaria, a partir de então, como “necessidade histórica”. 

Isso, não é preciso repetir, é rechaçado por Arendt. 

Note-se: os revolucionários teriam se visto em um processo que os teria 

englobado, tal qual visto quando se tratou daquela história vista como “feita pelo 

homem”. Após a libertação, ainda haveria um apelo à liberdade, nos termos de Arendt. 

No entanto, a ênfase na mera libertação prevaleceria na medida em que os 

revolucionários teriam se visto coagidos por questões de relevância imediata, como a 

“questão social” – assim, pode-se dizer que a intenção dos revolucionários franceses, 

para Hannah Arendt, não seria, desde o começo, seguir a “lei própria” do movimento 

histórico irreversível cujo início se dera com a revolução. Na medida em que aqueles 

que, para Arendt, tanto esbravejaram sobre a liberdade sequer se vêem como livres, é 

mesmo possível dizer que a autora de Sobre a Revolução não deixa de enxergar os 

revolucionários como imbuídos uma dose considerável de tragédia; eles teriam se visto 

compelidos por um movimento que aparece inesperadamente em suas experiências na 

“escola da revolução” a qual teria vindo à tona pela primeira vez, nos moldes que iriam 

permanecer na modernidade, na Revolução Francesa.  

Neste raciocínio de Arendt, a história, como um processo objetivo, pois, teria 

dominado os revolucionários aos quais não teria restado outra alternativa a não ser se 

render à necessidade daquele processo irreversível que teria sido a revolução. Deste 

modo, “aquilo que há melhor nas esperanças da humanidade”, o próprio “novo começo” 

e o “tesouro perdido” da liberdade política, seria deixado de lado e a Revolução 
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Francesa primeiramente e depois aquelas que teriam seguido os seus rumos teriam 

relegado a política, e a liberdade, ao “esquecimento”. 

Algo importante aparece na medida em que, já se enfatizou anteriormente 

quanto ao século XX e agora se ressalta:  

 

Na verdade, sempre que no nosso século apareceram revoluções na cena política, estas 

foram vistas em imagens extraídas da Revolução Francesa, compreendidas em conceitos 

forjados por espectadores e entendida em termos de necessidade histórica. (ARENDT, 

2001, p. 66) 

 

Esse teria sido um legado da Revolução Francesa, o qual apareceria na 

Revolução Russa, que teria significado análogo ao da Revolução Francesa no século 

XX já que seria também uma “cristalização do que há de melhor nas esperanças da 

humanidade e a posterior compreensão da dimensão total de seu desespero”.  

A questão, porém, teria se apresentado no caso da Revolução Russa de maneira 

muito diversa: se os revolucionários franceses teriam sucumbido à necessidade no 

decurso da revolução, a qual teria se apresentado como irreversível e dotada de “lei 

própria”, o mesmo não teria se dado com os revolucionários já conscientes da 

experiência da Revolução Francesa, os bolcheviques. Tratar-se-ia de uma revolução a 

qual, vista pelos “espectadores” (os quais, é bom que se ressalte, assumem no 

pensamento da autora aquela posição indicada em Hegel e Marx, e não em Kant), fora 

entendida imediatamente “em termos de necessidade histórica”. Tendo em conta a teoria 

de Hannah Arendt, a diferença é profunda: se o problema das revoluções modernas “tem 

sido sempre o mesmo: „aqueles que foram à escola da revolução aprenderam e 

souberam antecipadamente qual o rumo que uma revolução deve tomar‟”, há de se 

perceber que, segundo Arendt, não só se sucumbe à necessidade histórica, contrária à 

liberdade no caso da primeira revolução socialista bem-sucedida. Há uma adesão prévia 

e consciente a essa necessidade, de maneira que o caminho rumo à liberdade política 

estaria vedado desde o início de maneira inelutável – mesmo que a revolução, como tal, 

pudesse conter em si um “novo começo”. Sabendo o rumo que a revolução iria tomar, 

adere-se, segundo Hannah Arendt, à “lei própria” dela; os revolucionários, assim, se 

colocariam voluntariamente como meros “agentes da história”. 
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Deste modo, o “novo começo” de que trata Arendt, estaria igualmente vedado, 

aderindo-se a priori, ao “esquecimento da política”: haveria somente a repetição 

mecânica e tomada como necessária de um enredo já visto e incorporado sob as vestes 

da inelutabilidade da “necessidade histórica”. O “desespero” dos revolucionários que 

seguem os passos da Revolução Francesa, assim, teria sido distinto daquele dos homens 

da Revolução Francesa – eles não teriam sido surpreendidos pela revolução, pois já 

teriam descoberto previamente o papel que iriam ter que performar. Tendo percebido a 

Revolução Francesa por meio dos “espectadores” mais problemáticos desta, viam-na, 

sempre segundo a autora aqui estudada, principalmente, pelas categorias hegelianas e 

pelo viés da dialética em que, sob a “necessidade histórica”, como já visto, “o mal não é 

mais que um modus privativo do bem, que o bem pode advir do mal; que, em síntese, o 

mal é apenas a manifestação temporária de um bem ainda oculto.” A Revolução Russa, 

modelo para o século XX segundo a autora, assim, teria em si – com o uso das 

categorias marxistas - a adoção consciente dos elementos de “esquecimento”, deste 

modo, pode-se mesmo dizer, abraçando, quando “necessário”, o “mal”.  

A tonalidade inclusive, até certo ponto, teológica, dessa posição de Arendt já 

fora tratada e deve ser sempre lembrada. 

Para a autora, ao “desastre” da Revolução Francesa, pois, seguem as revoluções 

modernas e, principalmente, aquelas em que a participação dos marxistas é de 

importância significativa. Nelas, inclusive, aceitar-se-ia o “mal” para trazer o “bem”.
398

 

Neste ponto é bom que se relacione o posicionamento da autora tratado acima 

com as noções de “ideologia” e de “terror”. São dois conceitos centrais à crítica de 

Arendt aos “elementos totalitários do marxismo” os quais aparecem aqui novamente. O 

“terror” e a “ideologia” teriam sido justamente aqueles que teriam feito os 

revolucionários do século XX seguirem os passos não só da Revolução Francesa, mas 

                                                             
398

 Deve-se apontar que a autora aqui leva ao extremo o caráter “seletivo” de sua narrativa acerca da 

revolução e da modernidade. Diante da objetividade reificada que se colocava como efetiva no 

capitalismo manipulatório, Arendt tenta tratar os fenômenos com maior profundidade, remetendo, de 

forma mítica e com uma tonalidade religiosa, teológica, a “acontecimentos” mais “originários”. Com isso, 

ela se opõe uma um racionalismo putrefato, certamente; porém, cai no extremo oposto, o que não é senão 

o resultado de sua posição diante da realidade concreta da época, como restará claro mais adiante e, com 

mais clareza na conclusão. Resta clara aqui a posição irracionalista de Arendt e sobre isso, uma passagem 

de Lukács é elucidativa: “o racionalismo é uma direta capitulação, covarde e vergonhosa, diante das 

necessidades objetivas da sociedade capitalista. O irracionalismo é um protesto contra elas, mas 

igualmente impotente e vergonhoso, igualmente vazio e pobre de pensamento.” (LUKÁCS, 2010 b, p. 67) 

A questão é somente indicada aqui e será explicita no transcorrer do texto. 
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também da Revolução Russa. Ambas, segundo Arendt, caminhariam inelutavelmente 

para a ruína, seguindo a nefasta “necessidade histórica”.  

Traços já vistos também são de grande importância aqui. A “ideologia”, para 

Hannah Arendt, estaria ligada à noção de processo e ao movimento regido por leis 

independentes da experiência concreta e atual de maneira que, não podendo transformar 

a realidade diretamente, as “leis” que regem esta ideologia seriam consideradas mais 

reais que a própria realidade. Deste modo, a experiência da Revolução Francesa teria 

captado os revolucionários pela primeira vez de maneira inesperada. No entanto, 

fazendo da Revolução Francesa um modelo para as revoluções modernas, o conteúdo 

concreto desta revolução, segundo Arendt, é deixado de lado e permanece somente a 

noção de “necessidade histórica” vista como se possuísse uma “lei própria”, aplicável 

em qualquer revolução. Deste modo, Arendt diz acerca dos revolucionários do século 

XX que “tivessem eles tomado os homens da Revolução para seus modelos e teriam 

protestado a sua inocência até o último suspiro”; o que significa que, segundo Arendt, a 

própria experiência da revolução com seu desenrolar dramático é perdida e “esquecida” 

no século XX: ela, assim, é “destituída de seu conteúdo substancial concreto”, para que 

se use a expressão de Arendt acerca do que Marx haveria feito com a dialética de Hegel. 

E, novamente, a relação entre a Revolução Francesa e dialética aparece clara em 

Hannah Arendt. Pode-se dizer que, perdendo-se a experiência da Revolução Francesa e 

se guardando somente as “leis próprias” da revolução, essas “leis”, seguindo o 

raciocínio da autora, perderiam o contato com a realidade e se tornariam um caminho 

necessário para os revolucionários independentemente de como a realidade se 

configura.  

É lícito dizer, deste modo, que, neste raciocínio, a “necessidade histórica” 

apreendida dramaticamente pelos revolucionários na França tornar-se-ia, na 

modernidade do século XX, algo que se rechaça com todas as forças: nos termos da 

autora, uma “ideologia”. 

Não se trataria de uma “ideologia” qualquer, porém: as tonalidades com as quais 

a autora pinta a Revolução Francesa e sua influência na modernidade são tais que 

possibilitam dizer que há aí uma crítica clara à “ideologia da história”, a qual apareceria 

em sua forma, por assim dizer “típica”, na dialética. 
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Aqui, de novo, aparece como importante a crítica da autora de Sobre a 

Revolução acerca do marxismo e da noção de história como “feita pelo homem”. Ela 

tinha dito antes que “a dialética só pôde começar a se desenvolver como método depois 

que Marx a privou de seu conteúdo substancial concreto.” Agora ela analisa o impacto 

da Revolução Francesa no século XX na medida em que a experiência ligada a ela é 

perdida, mas permanecem somente as “leis próprias” da revolução.  

Se a Revolução Francesa aparece como um “acontecimento” dramático em 

Arendt, o mesmo não se dá com as revoluções modernas as quais a tomam a primeira 

como modelo partindo da “necessidade histórica” por meio da qual mesmo os próprios 

revolucionários franceses são vistos como inocentes em demasia. Esse aspecto, 

relacionado com o fato de a Revolução Francesa ter engendrado, segundo a autora 

sempre, “o gênero de pensamento-progresso característico das ideologias do século 

XIX” faz com que o elemento, nos termos da autora, “ideológico”, “destituído de 

conteúdo substancial concreto”, percorresse as revoluções modernas na medida em que 

haveria um telos inerente a essas de tal feita que somente restaria àqueles que “fazem a 

revolução” a resignação diante desse telos impositivo. Por conseguinte, aquele elemento 

de “compulsão” relacionado à “ideologia” e mencionado acima quando a autora trata da 

influência da revolução bolchevique surge aqui conforme a “necessidade histórica” é 

assumida pelos revolucionários como algo a ser adotado sem reservas e com referência 

à “lei própria” da revolução. Trata-se de um dos elementos os quais teriam podido, 

segundo Hannah Arendt, explicar “a resignação com que todos os revolucionários de 

todos os países que caíram sob a influência da revolução bolchevista têm caminhado 

para a sua ruína”. O que, em se tratando do século XX, é impossível de se dissociar dos 

rumos os quais teriam sido seguidos pela revolução paradigmática para este século: a 

primeira revolução socialista, a Revolução Russa. Esta última, segundo o raciocínio de 

Arendt, teria tido não só um rumo “desastroso” – ela teria em si aquilo que a autora de 

Sobre a Revolução vê como mais nefasto no século XX, o “totalitarismo”, o qual 

apareceria na época stalinista da revolução.  

As relações estabelecidas entre a “ideologia”, os rumos da Revolução Francesa 

(e das revoluções que teriam seguido seu legado) e o próprio “totalitarismo” são 

patentes na autora, portanto. Ela não diz que a Revolução Francesa tenha uma lógica 

totalitária, certamente. Mas pode-se dizer que indique que há “elementos totalitários” 

nesta revolução, elementos esses os quais, segundo Hannah Arendt, viriam a ser 
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terríveis ao século XX, culminando na “lógica totalitária”, a qual teria permeado a 

Revolução Russa com Stalin.  

A violência revolucionária teria aparecido com tons dramáticos aos 

revolucionários franceses ao passo que a “lei própria” da revolução já teria tornado a 

aceitação da violência como algo natural aos revolucionários do século XX, os quais, 

sempre, segundo Arendt, “aprenderam e souberam antecipadamente qual o rumo que 

uma revolução deve tomar”. É possível perceber, assim, que para a autora a “ideologia 

da história”, pretensamente presente no “totalitarismo” soviético, tem seu germe com a 

Revolução Francesa e é tornada modelo das revoluções do século XX.  Decorreriam, 

assim, as piores conseqüências na medida em que nesta “ideologia” estariam 

corporificados “elementos totalitários” – e o legado da Revolução Francesa à 

modernidade ligar-se-ia umbilicalmente à presença de “elementos totalitários”, os quais 

também dariam origem ao fenômeno, segundo a autora, mais monstruoso do século, o 

“totalitarismo”. O “terror totalitário” seria indissociável da influência lograda pelo 

legado da Revolução Francesa e, o modo como a autora trata da questão deixa clara sua 

posição contrária àqueles que tomassem a Revolução Russa como modelo, sendo sua 

teorização sobre as vicissitudes da Revolução Francesa sempre indissociável das críticas 

ao socialismo e à Revolução Russa. 

E aí, deve-se ver um aspecto do pensamento de Arendt importante para que se 

complemente o que foi dito acima: 

 

O que os homens da Revolução Russa tinham aprendido da Revolução Francesa – e 

esse conhecimento constituía quase toda a sua preparação – fora história e não acção. 

Eles tinham adquirido a habilidade de representar qualquer papel que o grande drama da 

história lhes viesse a atribuir e, se mais nenhum papel estivesse à sua disposição, a não 

ser o de vilão, estariam mais do que desejosos de o aceitarem, de preferência a 

permanecerem fora da peça. (ARENDT, 2001, p. 68) 

 

 

A contraposição que fora central antes entre a política e a história aparece na 

passagem mediada pela oposição entre “acção” e história – a autora vê a revolução 

paradigmática do século XX, a revolução socialista russa, influenciada pela história, e 

não pela política: teria ela, a Revolução Russa, deixado de lado os atributos mais 

propriamente políticos de uma revolução, “esquecendo-se”, assim, a própria liberdade. 
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E mais: os “homens da Revolução Russa” teriam tido sua preparação justamente por 

meio da Revolução Francesa, aquela em que teria preponderado a libertação, a 

necessidade e a “necessidade histórica”.
399

 A autora de Sobre a Revolução, assim, é um 

tanto quanto ríspida em sua avaliação acerca dos revolucionários russos: não só eles 

teriam se baseado em uma revolução “desastrosa”; essa base, esse “conhecimento 

constituía quase toda a sua preparação” de tal forma que os rumos da Revolução Russa, 

desde o início, do ponto de vista de Arendt, seriam – ao menos no que toca o lado dos 

revolucionários - preponderantemente “desastrosos”. Isto fica ainda mais claro quando 

se enfatiza a preponderância, para os revolucionários, e segundo Arendt, da história (no 

sentido criticado pela autora) na medida em que seria ela regida por “leis”, contendo em 

si a “necessidade histórica” a qual deveria ser aceita pelos revolucionários os quais 

teriam se visto em meio ao “grande drama da história”. Deste modo, a história 

suprimiria a própria “ação” humana, deixando-a em meio ao automatismo da 

necessidade. 

Aquilo que a autora mais teme, pois, teria sido experimentado na Revolução 

Russa, a qual, mesmo quando a autora trata da revolução em geral, parece ser seu 

grande alvo, ao lado de Marx. Sempre, ao tratar da revolução, trata-se de uma 

intervenção concreta por parte de Arendt. 

Haveria uma mudança qualitativa na Revolução Russa em relação à Revolução 

Francesa: o fato de que, segundo a pensadora, os revolucionários “aprenderam e 

souberam antecipadamente qual o rumo que uma revolução deve tomar” se manifestaria 
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 Aqui não cabe tratar dos posicionamentos de Arendt acerca do processo da revolução russa em toda a 

sua complexidade. Trata-se da questão somente na medida em que haveria essa última sido herdeira da 

Revolução Francesa, a qual é tratada aqui.  No que, para que se explicite a questão em Hannah Arendt, 

vale mencionar uma passagem da autora: “Lenine foi o último herdeiro da Revolução Francesa; ele não 

tinha nenhum conceito teórico de liberdade, mas, quando a enfrentou como uma realidade concreta, 

compreendeu o que estava em jogo, e quando sacrificou as novas instituições da liberdade, os sovietes, ao 

partido que ele pensava que iria libertar os pobres, a sua motivação e o seu raciocínio estavam ainda de 

acordo com os trágicos fracassos da tradição revolucionária francesa.” (ARENDT, 2001, p. 80) A 

passagem é ilustrativa pois traz à tona diversos elementos tratados até o momento. Ela, no entanto , tem 

consigo uma diferenciação entre Lenin e os demais seguidores da revolução russa – o revolucionário teria 

sido o último herdeiro da Revolução Francesa na medida em que os “acontecimentos” ainda teriam se 

passado de maneira trágica para ele, o que, como se verá, não acontece, segundo a autora, no resto da 

revolução russa. Outro ponto a ser ressaltado é que o revolucionário russo teria em foco também a 

liberdade no sentido arenditiano associando-a à revolução na medida em que os sovietes seriam novas 

instituições da liberdade as quais, no entanto , diante da pobreza e da “questão social”, teriam sido 

deixados de lado em prol do partido no desenrolar da revolução.  Os sovietes, pode-se dizer, vistos por 

Arendt como uma “nova forma de governo”, pois, seriam aquilo que de melhor teria na revolução russa – 

e isso, para  a autora estaria muito mais relacionado a uma tradição legatária de uma revolução como a 

americana, que será vista à frente, que ao ideário marxista. 



361 
 

aqui de maneira clara. A Revolução Russa, paradigmática para o século XX, apareceria 

desde o seu início como um palco em que há “leis necessárias”, de maneira que seria 

preciso performar um papel nela, caso se queria participar. Deste modo, os 

revolucionários russos, desde o início da revolução, para que se use a expressão da 

autora acerca da Revolução Francesa, “manifestamente já não acreditavam mais ser 

agentes livres” estando a serviço da nefasta, e quase que diabólica, “necessidade 

histórica”. Sendo revolucionários, não haveria escolha: estariam imersos no palco da 

necessidade de tal modo que seria imprescindível ter um papel nele. Os revolucionários 

modernos, assim, segundo a autora, “tinham adquirido a habilidade de representar 

qualquer papel que o grande drama da história lhes viesse a atribuir” o que, para a 

autora quem prima pela singularidade de cada indivíduo, significa o rechaço total da 

liberdade, da “ação”, a qual seria suprimida em meio à história na esteira do 

“esquecimento” daquilo mais digno. A história, ligada, à revolução, também é vista de 

maneira essencialmente negativa pela pensadora, pois. 

A passagem, entretanto, traz outro elemento essencial. Se os revolucionários 

teriam se visto em meio à “necessidade histórica” já conhecida previamente ao próprio 

delineamento supostamente trágico dos eventos, para Arendt, sequer há tragédia de 

maneira que mesmo o papel de “vilão” não teria menos importância, sendo igualmente 

necessário aos revolucionários. Deste modo, pode-se mesmo dizer que a autora vem a 

atribuir uma espécie de cinismo, de uma capacidade de aceitar o “mal” como necessário 

(na estira da dialética, diga-se de passagem), a todo o revolucionário moderno que 

seguisse os passos da Revolução Francesa.  

Aquele raciocínio acerca da necessidade de se quebrar os ovos para fazer o 

omelete é bem presente aqui no raciocínio da autora, de tal modo que os aspectos mais 

nefastos e maléficos da revolução, como a violência do “terror”, seriam somente parte 

da “necessidade histórica” impositiva e muito mais forte que a vontade dos homens 

singulares, os quais, segundo a autora, assim, se vêem somente como um “agente” que 

realiza um mero papel no “grande drama da história”. Se o papel fosse de vilão se 

trataria somente de um “modo privativo de manifestação do bem”. 

No que vale dizer que, para a autora, a violência é naturalizada, uma vez fazendo 

parte do próprio rumo necessário da revolução. Aquilo que rechaça na modernidade, 

assim, apareceria com força na influência da Revolução Francesa e, acentuadamente, 
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em sua leitura da Revolução Russa. Deste modo, a Revolução Russa é vista como o 

paradigma revolucionário para o século XX, ao mesmo tempo em que se trataria de uma 

revolução que teria seguido passos “desastrosos”. E tudo isso com o complemento de a 

Revolução Russa confessadamente seguir o marxismo, visto com maus olhos pela 

autora de Sobre a Revolução, como se viu anteriormente. Ou seja, a teoria de Arendt 

acerca da Revolução Francesa também visa acertar contas, na esteira de seu projeto 

acerca dos “elementos totalitários do marxismo”, com Marx e seus seguidores. Nisso, a 

autora se coloca decididamente ao lado de uma postura marcada por forte 

anticomunismo.  

Percebe-se, pois, que a visão de Arendt acerca da Revolução Francesa e de sua 

influência não é nada otimista. A autora relaciona essa última com vários “elementos 

totalitários” os quais se fariam explícitos no desenvolvimento da revolução que seria 

herdeira da Revolução Francesa no século XX, a Revolução Russa. Assim, viu-se como 

a “necessidade histórica” apareceria como uma “ideologia”, no sentido dado ao termo 

pela autora aqui estudada; percebeu-se também como a noção de “necessidade 

histórica” faria com que a violência, inclusive, se tornasse natural e fosse aceita pelos 

revolucionários modernos como algo inerente ao seu papel em meio às revoluções. 

Nisso, ficou clara também a relação da dialética com a Revolução Francesa na medida 

em que se aceitaria o “mal” como apenas um “modus privativo do bem”, o que 

implicaria em abraçar o “mal” com toda a força, pois isso seria “necessário” à 

emergência do “bem” por meio da revolução. 
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3.7. Necessidade e Compaixão na Revolução Francesa: da Naturalização da 

Violência ao Terror  

  

A ligação entre a Revolução Francesa e o “terror” em Hannah Arendt não 

prescinde dos elementos destacados acima. No entanto, eles são um requisito 

necessário, não suficiente, de modo que há apontamentos que tornam sua posição 

quanto à revolução tratada mais clara e explícita. 

 De início, há de se destacar algo que a autora diz sobre o sentimento de piedade 

e sua relação com a Revolução Francesa: 

 

Trata-se aqui de homens do século XVIII em que, quando esta indiferença antiquada 

[quanto à pobreza] estava prestes a desaparecer e quando, segundo as palavras de 

Rousseau, uma “repugnância inata pelo sofrimento do próximo” se tornou comum em 

certos extratos da sociedade européia e precisamente entre os que fizeram a Revolução 

Francesa. Desde então, a paixão da compaixão habitou e guiou os melhores homens de 

todas as revoluções, e a única revolução em que a compaixão não desempenhou 

qualquer papel na motivação dos actores foi a Revolução Americana. (ARENDT, 2001, 

p. 86) 

 

 Haveria nos extratos que “fizeram a Revolução Francesa” uma “repugnância 

inata pelo sofrimento do próximo”. Isso, para a autora, se relaciona ao sentimento de 

compaixão
400

, o qual estaria presente em todas as revoluções modernas a não ser a 

americana, a qual será tratada depois. 

 Todas as revoluções as quais Arendt vê com “elementos totalitários”, assim, 

teriam a compaixão com papel na “motivação dos atores” – deste modo, há de se 

analisar esse sentimento na medida em que “apenas a situação da classe pobre, e não a 

frustração individual ou as ambições sociais pode despertar compaixão”. (ARENDT, 

2001, p. 89) A questão tem grande importância para o tema aqui tratado. Ela se 

relaciona com aqueles que fariam com que nas revoluções preponderasse a necessidade 

em detrimento da liberdade política. Se as conseqüências da inserção dos pobres na 

esfera pública foram tratadas anteriormente em relação com a “questão social”, agora, a 

                                                             
400

 Aqui não se pode analisar a questão, mas as críticas à compaixão não são novas – dentre os filósofos, 

por exemplo, Nietzsche não poupou críticas a esse sentimento, o qual julgava inerente ao cristianismo. 

Em certos pontos, Arendt parece aproximar-se do filósofo alemão; no entanto, aqui, não será possível 

tratar do tema, infelizmente. 
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questão aparece pelo ângulo dos revolucionários os quais, movidos pela compaixão, 

direcionam-se aos “pobres”. 

 Antes de tratar da questão da compaixão na Revolução Francesa, a autora faz 

uma ressalva, que novamente traz à tona a oposição entre as duas principais revoluções 

do século XVIII. Falando dos revolucionários, diz a pensadora: 

 

Contra a tirania e a opressão, e não contra a exploração e a pobreza, tinham reivindicado 

os direitos do povo, de cujo consentimento – de acordo com a antiguidade romana, em 

cuja escola o espírito revolucionário fora ensinado e educado – todo o poder deve 

derivar da legitimidade. Como eles próprios eram desprovidos de poder e por isso se 

encontravam entre os oprimidos, sentiam que pertenciam ao povo e que não precisavam 

fazer apelo a qualquer solidariedade para com eles. Se se tornavam seus porta-vozes, 

não foi no sentido de fazer qualquer coisa pelo povo, quer para o governar, quer pelo 

amor que lhe tinham; falavam e agiam como seus representantes numa causa comum. 

Contudo, o que veio a permanecer verdadeiro através dos 30 anos da Revolução 

Americana depressa se revelou uma mera ficção no decorrer da Revolução Francesa. 

(ARENDT, 2001, ps. 89-90) 

 

 A noção de “povo” e de “direitos do povo” não estaria relacionada à pobreza 

desde o início da Revolução Francesa. O essencial seria o fato de se estar contra a 

“tirania e a opressão” o que, como já visto, relacionar-se-ia essencialmente à 

“libertação”. Assim, os homens da revolução teriam buscado o consentimento do 

“povo” estando, eles também, entre os “oprimidos”, de tal feita que não haveria uma 

representação a qual separaria representantes e representados.
401

 Não se tratando de 

qualquer corpo separado – eles, inclusive “não precisavam fazer apelo a qualquer 

solidariedade para com eles [o „povo‟]”. Deste modo, inicialmente, não haveria sequer 

uma separação clara entre o “povo” e os “homens da revolução” e isso teria se dado “de 

acordo com a antiguidade romana, em cuja escola o espírito revolucionário fora 

ensinado e educado” – assim, o consentimento e a posição dos representantes 

encontrariam outro correlato: a antiguidade romana, a qual seria retomada pelos 

revolucionários (e isso, já se adianta, será essencial à narrativa acerca da Revolução 

Americana). Ou seja, a experiência primordial das revoluções modernas (aquela da 

Revolução Americana e da Revolução Francesa) estaria ligada de maneira mediada à 

                                                             
401

 É interessante notar que interpretes de Hannah Arendt como Celso Lafer não tardam a fazer a conexão 

entre a Revolução Francesa e a “ruptura totalitária” por este ponto: “da representação francesa, na sua 

tradição jacobina, deriva o horizonte de um poder onipotente e constantemente ativo, que no limite leva 

ao terror. É por esta razão que a herança jacobina da revolução social tem algo a ver com a ruptura 

totalitária e é por isso que, no meu entender, Hannah Arendt a criticou em On Revolution.” (LAFER, 

2009, p. 130) A questão, como já dito, será vista à frente com cuidado. 
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modernidade, que Arendt tanto critica; haveria a mediação da experiência romana a qual 

teria educado o espírito dos revolucionários que ainda não teriam sucumbido à torrente 

da “necessidade histórica”. Assim, na medida em que bebiam da experiência romana, os 

revolucionários das Revoluções Francesa e Americana “falavam e agiam como seus 

representantes numa causa comum”, havendo, assim, um consenso de acordo com o 

qual se desenrolaria a revolução.  

Novamente, a revolução aparece quando, ao se voltar para trás, ela pode trazer 

algo de proveitoso quando vista como um “acontecimento” pelo historiador; por outro 

lado, quando se volta para um “novo mundo”, tudo seria “desastre”, não obstante aquilo 

de mais proveitoso na revolução, para a autora, ser o “novo começo”. No que se destaca 

que os aspectos ligados à “questão social” presentes na Revolução Francesa não teriam 

só trazido a necessidade à esfera pública, retirando a liberdade de campo. O consenso e 

a “ação” em “concerto”, existentes na revolução segundo a autora, teriam sido 

“esquecidos” em meio às necessidades vitais dos “pobres” as quais, inclusive, seriam 

vistas com os tons da “necessidade histórica”.  

A tonalidade que Arendt dá à revolução em sua descrição acima é de um 

“acontecimento” permeado pela política, havendo um apelo discursivo, de “abertura”, 

ao “consentimento” de tal modo que sequer haveria representantes separados dos 

representados: haveria, antes, “ação”, realizada “em concerto” em torno de uma “causa 

comum”. Isso teria permanecido verdadeiro para a Revolução Americana, segundo 

Arendt; no entanto, o caso da Revolução Francesa, como já fica claro neste ponto, seria 

diferente na medida em que a própria centralidade do problema dos “pobres” e o acesso 

que esses últimos teriam à esfera pública fariam com que houvesse uma diferenciação 

clara: entre os revolucionários, de um lado, e os “pobres” doutro. A emergência da 

“questão social”, pois, segundo o raciocínio da autora, faria com que sequer se possa 

falar em “causa comum” com facilidade, já que urgiriam questões que diriam respeito 

aos “pobres”, à situação daqueles que seriam dominados pelos desejos mais 

animalizados. Tendo os revolucionários se deparado com a situação, aquele elemento 

que a autora teria trazido acerca de Rousseau viria à tona com toda a força: 

“repugnância inata pelo sofrimento do próximo”. Assim, haveria uma causa mais 

urgente, a causa dos “pobres”, a qual traria a necessidade ao plano central despertando 

nos revolucionários a compaixão e a pena.  
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A emergência do papel da compaixão na Revolução Francesa, pois, do ponto de 

vista de Hannah Arendt, vem junto com a questão dos “pobres” e a quebra do consenso 

e do atuar em concerto, centrais à teoria da autora acerca da “ação”. A própria 

“abertura” da política, com “os pobres” e seus desejos, pareceria impossível, de modo 

que a posição de Arendt, ao menos nesse ponto, não deixa de ser marcada por um forte 

elitismo. A autora diz que os porta-vozes do “povo” na Revolução Francesa não teriam 

permanecido ligados por meio de uma “causa comum” ao próprio “povo” de maneira 

que grande parte desse último aparece como “os pobres” enquanto os “homens da 

revolução” configurar-se-iam como aqueles que se relacionam com os primeiros por 

meio da compaixão, da pena. Assim, embora a crítica à representação política apareça 

em Arendt, ela tem uma faceta clara ao se colocar de modo claro contra a influência dos 

“pobres” e de seus “desejos”. Diz a autora que “os homens da revolução e o povo já não 

estavam unidos por laços objetcivos numa causa comum.” (ARENDT, 2001, p. 90) 

Deste modo, a representação dos interesses do “povo”, no sentido atribuído à 

representação aqui por Arendt, não apareceria com uma comunhão entre os 

representantes e os representados – ela seria uma mera ficção na Revolução Francesa. 

Somente teria permanecido verdadeira durante a Revolução Americana. Desta maneira, 

a autora indica que na Revolução Americana os “homens da revolução” não teriam sido 

porta-vozes por uma necessidade de “fazer qualquer coisa pelo povo” – eles mesmos se 

veriam entre os “oprimidos”, ao contrario do que teria acontecido no curso da 

Revolução Francesa; não haveria na Revolução Americana também qualquer ímpeto no 

sentido de se “governar” o “povo”, tornando-o algo a ser controlado uma vez que o 

consenso e a “causa comum” tenham saído de cena.  Esse ímpeto, como se percebe pela 

descrição de Arendt, teria aparecido na Revolução Francesa: os revolucionários, 

destituídos da “causa comum” com o “povo”, agiriam como governantes desse, dotados 

de compaixão. Assim, as diferenças entre os homens da Revolução Francesa, 

“desastrosa”, e a bem-sucedida Revolução Americana estariam, também, permeadas 

pelas diferentes atitudes diante da compaixão, relacionada, em Arendt, ao papel que os 

“pobres” têm na Revolução Francesa por meio dos revolucionários. 

Seria central, segundo a autora, aquilo trazido aos homens do século XVIII por 

meio de Rousseau: uma “repugnância inata pelo sofrimento do próximo”. Esse 

elemento somente teria efetividade, segundo a pensadora, em meio à “questão social” e 
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à problemática relação estabelecida entre os “pobres” e seus representantes dotados de 

compaixão. 

 Diz Hannah Arendt que: 

 

Em França, a ruína da monarquia não modificou as relações entre governantes e 

governados, entre o governo e a nação, e nenhuma mudança no governo parecia capaz 

de colmatar (sic) o fosso existente entre eles. Os governos revolucionários, a esse 

respeito semelhantes aos seus predecessores, não foram do povo ou pelo povo, mas, na 

melhor das hipóteses para o povo, e, na pior, uma “usurpação do poder soberano” por 

aqueles que se intitulavam seus representantes e que se tinham colocado “numa 

independência absoluta no que diz respeito à nação”. (ARENDT, 2001, p. 90) 

 

 Aqui, a relação existente entre compaixão e representação é clara em Arendt. 

Para a autora, a Revolução Francesa sequer haveria mudado “as relações entre 

governantes e governados” de tal feita que haveria um “fosso entre eles” o qual, como 

se vê, permitiria que o sentimento da compaixão apareça com força nessa revolução. 

Assim, não se poderia falar aqui de “causa comum” e o governo não seria “do povo” 

(nesse caso, implicaria em uma forma de exercício do poder diferenciado, que a autora 

acredita encontrar na Revolução Americana). O poder, no mais, sequer seria exercido 

“pelo povo”, o que denotaria uma representação efetiva, a qual fora vista anteriormente 

tendo em conta a “causa comum” – seria ele “na melhor das hipóteses para o povo” o 

que teria acontecido sem rupturas consideráveis com os governos precedentes que 

tiveram lugar na França. 

E isso levaria às considerações da autora acerca da ruína da “república” francesa. 

Permeada pelos “interesses” dos “pobres” ela seria natimorta. Veja-se que o resultado 

da negligência (relacionada à centralidade atribuída, segundo a autora, à “questão 

social”) quanto à “formação de um novo corpo político onde a libertação da opressão 

visa, pelo menos, a constituição da liberdade” resultaria na continuidade de uma forma 

de exercício de poder em que há um fosso entre os representantes e os representados. 

Isso, porém, se daria na mesma medida em que, para que se use as palavras de Rousseau 

citadas por Arendt, haveria aquela “repugnância inata pelo sofrimento do próximo” – 

essa equação teria levado os revolucionários franceses à compaixão e essa última a 

conseqüências nefastas. Não tendo chegado à liberdade, mas somente tendo se livrado 

de uma forma específica de opressão, a Revolução Francesa não teria consigo uma 
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república que poderia ser duradoura, amparando-se, ao contrário, na compaixão dos 

representantes sobre os representados, os “pobres”. 

 

Um esforço especial era requerido aos representantes, um esforço de solidariedade a que 

Robespierre chamou virtude, e esta virtude não era romana, não visava a res publica e 

nada tinha a ver com a liberdade. Virtude significava ter em mente o bem-estar do povo, 

identificar os seus próprios desejos com os desejos do povo – il faut une volunté UNE – 

e este esforço era dirigido antes de tudo à felicidade da maior parte. Após a ruína da 

Gironda, não foi a liberdade, mas a felicidade, que veio a tornar-se a “nova idéia na 

Europa” (Saint-Just). (ARENDT, 2001, ps. 90-91) 

 

 Para Arendt, ao se separarem do “povo”, daqueles a que deveriam representar, 

os representantes necessitariam de um “esforço especial” para que pudessem cumprir 

com o “papel” que lhes haveria sido atribuído. Assim, a revolução teria desviado seu 

rumo da constituição da liberdade. Sua ligação, não só com o “povo”, mas com a 

própria política, teria sucumbido à necessidade, à “necessidade histórica”. Transformar-

se-ia, assim, a revolução definitivamente em algo que não visa à liberdade somente 

possível, para a autora de Sobre a Revolução, em meio à pluralidade e à “abertura” da 

política. Neste sentido é sintomático que, em oposição à noção antiga e romana de 

virtude, a qual valoriza como mais “originária, a autora destaque uma noção de virtude 

na qual se visa “identificar os seus próprios desejos com os desejos do povo”. O que 

seria feito na medida em que se suprime a pluralidade havendo, inclusive, uma 

“necessidade”, um “dever” de uma “vontade una”.
402

 

A “virtude” de Robespierre, neste sentido, desviando-se da “virtude” romana, 

não visaria o público e a res publica, desviando-se da “liberdade”. E ai vem à tona uma 

questão que somente poderá ser vista com mais cuidado quando se tratar da Revolução 

Americana: quando os revolucionários modernos desviam-se da mediação da 

antiguidade, da experiência da antiguidade, a pensadora vê aspectos negativos trazidos à 

tona – no caso acima narrado, trata-se do desvio da “virtude” romana. Quando ocorre o 

oposto, quando eles se apegam à experiência da antiguidade, aspectos positivos 

poderiam ser vistos, como o que teria acontecido com a Revolução Americana ao se 

apegar à noção romana de “fundação”.
403

 Aqui, somente pode-se tangenciar a questão 

                                                             
402

 Depois, no capitulo do escrito acerca da Revolução Americana, a questão ganhará mais concretude 

mediante a oposição traçada pela autora entre ambas as revoluções. 
403

 Isso não significa que a autora não valorize o papel da novidade (diferente de um “novo mundo”) na 

revolução, como já dito. Ela tem em grande conta o “novo começo” como já dito. O modo como a volta 
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no que toca a “virtude” – a questão atinente à “fundação” será vista posteriormente. 

Veja-se: a “virtude”, outrora tão digna aos olhos da autora, agora aparece em relação 

com compaixão. Ela seria vista como “ter em mente o bem-estar do povo”, esse último 

o qual já seria percebido como separado dos seus representantes. A política, a 

“abertura” e a pluralidade, assim, teriam dado lugar “à felicidade da maior parte”. Para a 

autora, a “formação de um novo corpo político onde a libertação da opressão visa, pelo 

menos, a constituição da liberdade”, assim, seria “esquecida” e as necessidades dos 

“pobres” seriam impositivas por vezes de modo brutal.  Para Arendt, o “povo”, agora, 

não seria sequer representado propriamente, seria ele objeto de compaixão. E há de se 

ressaltar a maneira como Arendt vê a própria expressão “povo” no decorrer do 

“acontecimento” da Revolução Francesa:  

 

As palavras le peuple são as palavras-chaves para qualquer compreensão da Revolução 

Francesa, e as suas implicações foram determinadas por aqueles que estavam expostos 

ao espetáculo do sofrimento do povo, que eles próprios não compartilhavam.. 

(ARENDT, 2001, p. 91)  

 

Ou seja, a expressão conteria em si não só uma situação social de determinada 

camada da sociedade, mas representaria os rumos da Revolução Francesa em meio ao 

“espetáculo de sofrimento do povo”. No que há de se averiguar mais diretamente a 

relação da problemática com a questão da compaixão, tratada no momento. 

 

Pela primeira vez a palavra abrangia mais do que aqueles que não participavam do 

governo, os cidadãos, mas a camada inferior do povo. A própria definição da palavra 

nasceu da compaixão, e o termo tornou-se equivalente de infortúnio ou infelicidade – le 

peuple, les malhereux m´applaudissent, como Robespierre tinha o costume de dizer ; le 

peuple toujours malheureux, como até mesmo Sieyès, uma das menos sentimentais e 

mais sóbrias figuras da Revolução Francesa, teria dito. Por isso, a legitimidade pessoal 

daqueles que representavam o povo e estavam convencidos de que todo o poder 

legítimo devia derivar deles só poderia residir em ce zèle compatissant, “neste 

imperioso impulso que nos atrai para “les hommes faibles”, em suma, na capacidade de 

sofrer com a “imensa classe dos pobres”, acompanhada do desejo de elevar a compaixão 

à categoria da suprema paixão e da mais alta virtude política. (ARENDT, 2001, p. 91)  

 

A noção de “povo”, a qual Arendt vinha usando de maneira positiva em sua 

análise das revoluções, pois, tem claras conotações negativas aqui. 

                                                                                                                                                                                   
às noções oriundas da antiguidade e a noção de “novo começo” se relacionam em Arendt será vista com 

cuidado no próximo capítulo, sobretudo, tendo-se em mente a noção de “fundação”. 
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Ao que indica a passagem, a palavra indicaria antes do desenrolar da Revolução 

Francesa “todos os cidadãos”, aqueles que “não participavam do governo”, de modo que 

não só não deveria haver uma separação entre os representantes e os representados, 

como não deveria haver uma cisão no seio daqueles que futuramente viriam a ser 

representados. A cisão se daria na medida em que ao invés de se ter a pluralidade e a 

liberdade como centrais, se teria a “felicidade da maior parte”, de tal feita que o bem-

estar de uma parcela do “povo” se daria em detrimento de outra parcela. E isso estaria 

intimamente relacionado à compaixão a qual se equacionaria com a revolução na 

medida em que, na melhor das hipóteses, poderia haver um governo “para o povo”, o 

qual, como a preposição indica, não exerceria o poder ou participa dele por meio de 

uma representação efetiva, sendo mero objeto daqueles dotados de compaixão. Neste 

contexto, a conotação dada à noção de “povo” se equivaleria à condição de “infortúnio 

ou infelicidade”. Segundo Arendt, os homens da Revolução Francesa teriam visto o 

“povo” como “os infelizes”, “o povo sempre infeliz”, “os homens fracos” a quem, no 

final das contas, e devido às condições em que se encontrariam, somente restaria uma 

alternativa diante daqueles com compaixão: os aplausos. Segundo Arendt, quando os 

“pobres” são colocados com o “povo” essas seriam as conseqüências. Uma política 

“popular”, “de massas”, “plebéia”, percebe-se, estaria fora de questão quando se trata da 

liberdade. 

 Para a autora de Sobre a Revolução, pois, a compaixão não só se relaciona 

intimamente com problemas sérios ligados à falta de representação e à “formação de um 

novo corpo político onde a libertação da opressão visa, pelo menos, a constituição da 

liberdade”. O final do último parágrafo traz algo essencial à discussão aqui tratada: 

nesse contexto de compaixão, a atitude do “povo” deveria ser de extrema passividade, 

restando a eles somente os aplausos diante de um líder como Robespierre. 
404

 

                                                             
404

 Aqui não se pode tratar da questão com o devido cuidado, mas, pelo dito até aqui, para uma análise 

mais apurada da questão seria de bom tom relacionar a análise da autora com sua posição frente à 

revolução russa e ao desenvolvimento dessa em que, talvez, fosse possível colocar Stalin como um líder 

também colocado a ser aplaudido somente, seguindo o raciocínio de Arendt. Também se deve perceber 

que aquilo que a autora atribuirá aos “fundadores” americanos, a sabedoria, estaria fora de campo no caso 

dos lides da Revolução Francesa os quais seriam, por outro lado, ligados ao “povo” e aos “pobres”, sendo 

líderes muito mais eloqüentes que sábios. E nisso, não é possível deixar de se ter em mente a crítica de 

um expoente da tradição conservadora como Burke quem diz antes mesmo de 1793 sobre a Assembléia 

Nacional que “eloqüência pode existir em um grau proporcional de sabedoria.” (BURKE, 2006, p. 168) – 

“eloquence may exist without a proportional degree of wisdom.” O autor é citado e respeitado pela autora 

de modo que não se pode deixar de relacionar os dois quando se trata de se perceber das influências 

presentes na crítica de Arendt à revolução.  
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 Deste modo, os revolucionários veriam a si mesmos como portadores de um 

“zelo caridoso”, sendo os verdadeiros atores da revolução, representando um papel 

(com tudo que isso implicaria para a autora) diante da torrente revolucionária. E, se o 

“povo” aparece para eles de uma maneira essencialmente passiva, os próprios homens 

da Revolução Francesa deveriam – não havendo mais uma “causa comum” - ter a 

capacidade de se sentirem como o “povo”, repousando seu papel na revolução “na 

capacidade de sofrer com a „imensa classe dos pobres‟”. Assim, aos revolucionários 

restaria a necessidade de se aproximarem dos “homens fracos” com compaixão. Para a 

autora, durante a revolução em que os revolucionários representariam o papel que lhes 

fosse atribuído pela “necessidade histórica”, os mesmos vêem seus destinos 

indissociáveis dos rumos da revolução, a qual poderia lhes atribuir, de acordo com um 

rumo “necessário”, mesmo um papel de vilão. Para os homens da Revolução Francesa, 

“todo o poder legítimo devia derivar deles”, segundo Hannah Arendt – deste modo, a 

“virtude” revolucionária já mencionada apareceria com clareza na medida em que seria 

sucedâneo da passividade do “povo”: aos “infelizes” caberiam governantes dotados de 

“virtude” cuja atitude seria “acompanhada do desejo de elevar a compaixão à categoria 

da suprema paixão e da mais alta virtude política.” Assim, longe de terem consigo a 

“virtude romana” a qual Hannah Arendt vê com bons olhos, e que será tratada melhor 

no caso da Revolução Americana, a “virtude” dos revolucionários franceses seria aquela 

ligada à “necessidade histórica”, à necessidade dos “pobres”, o que seria desastroso. 

 Para a autora, o próprio sentido da palavra “povo” está acompanhado destas 

relações que teriam aparecido na França posterior à revolução de 1789. Arendt, assim, 

condena os rumos dados à Revolução Francesa, certamente. Porém, não a vê de modo 

homogêneo: sua crítica se dirige, sobretudo, aos jacobinos, não por acaso, os 

revolucionários mais ligados às reivindicações “populares” e plebéias, para a autora, as 

reivindicações do “povo”.  

 

Historicamente, a compaixão tornou-se a força motriz dos revolucionários apenas 

depois dos Girondinos terem fracassado na produção de uma constituição e no 

estabelecimento de um governo republicano. A Revolução tinha chegado ao seu 

momento decisivo quando os Jacobinos, sob o comando de Robespierre, se apoderaram 

do poder, não porque fossem mais radicais, mas porque não compartilhavam da 

preocupação dos Girondinos com a forma de governo, porque acreditavam mais no 

povo que na república, e “fixavam sua fé na bondade natural de uma classe”, de 

preferência a fazerem-no nas instituições e constituições: “Sob a nova Constituição”, 

insistia Robespierre, “as leis deveriam ser promulgadas “em nome do povo francês”, em 

vez de “em nome da República Francesa”.” (ARENDT, 2001, ps. 91-92) 
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Junto com o apelo ao “povo”, pois, com os jacobinos, apareceria a compaixão, a 

qual seria fruto do “desastre” da Revolução Francesa a qual teria dado ímpeto a um 

“esquecimento da política”. Essa última, a política, no entanto, ainda apareceria, 

segundo Arendt, nos girondinos. Eles estariam preocupados com “a produção de uma 

constituição e no estabelecimento de um governo republicano”, ou seja, justamente 

naquilo que Arendt acredita que deve ser enfatizado para que se tenha em conta a 

liberdade e não a mera libertação, essa última a qual teria vindo a prevalecer no curso da 

revolução. Deste modo, a tarefa mais “revolucionária”, para autora, seria aquela dos 

girondinos. Eles teriam se colocado a questão da liberdade, eles teriam se proposto a 

realizar a tarefa de estabelecer uma “nova forma de governo”. Deste modo, aqueles que 

apareceriam como efetivamente radicais, aos olhos de Hannah Arendt, os que teriam em 

conta o “governo republicano”, seriam os girondinos. O papel dos jacobinos já é visto 

como aquele da degeneração da política. Os jacobinos, deste modo, aparecem na 

narrativa da autora até mesmo como se dotados de fraqueza fossem, sucumbindo às 

tarefas mais imediatas de uma revolução e permanecendo presos à libertação, 

essencialmente, à libertação do “povo”, “dos pobres”. Segundo Arendt, a revolução 

cumpriria o requisito de trazer um “novo começo” somente com uma “nova forma de 

governo” – e essa preocupação teria sido deixada de lado pelos jacobinos, que teriam 

inclusive a república como secundária diante do “povo”. Ao invés da liberdade e da 

política, pois, os jacobinos teriam se apegado à necessidade e ao “povo”.  

A questão se colocaria na medida em que os jacobinos teriam sucumbido à 

“necessidade histórica” a qual traria os delineamentos da revolução na medida em que 

os jacobinos “se apoderaram do poder, não porque fossem mais radicais, mas porque 

não compartilhavam da preocupação dos Girondinos com a forma de governo, porque 

acreditavam mais no povo que na república”. Deste modo, o triunfo dos jacobinos é 

visto por Hannah Arendt como uma desgraça, fica claro. E mais: esses últimos teriam 

sido levados ao poder, não por suas qualidades, mas por suas debilidades as quais se 

encontrariam com a “torrente” da revolução – a subida dos jacobinos ao poder, por 

conseguinte, traria consigo muitos dos aspectos rechaçados fortemente por Arendt em 

sua crítica acerca da noção de história como “feita pelo homem”. Com isso, ao invés de 

um “novo começo” republicano apareceria o automatismo e o “turbilhão do 
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progresso”.
405

 A tonalidade dada por Arendt à sua narrativa, assim, coloca lado a lado o 

“povo”, os “pobres”, o automatismo, a “torrente revolucionária” e a “necessidade 

histórica”. Resumindo: o “povo” ao invés da república, esse é o veredicto de Arendt 

sobre a Revolução Francesa. 

No entanto, se a crítica da autora mostrada até aqui se relaciona com inúmeros 

elementos tratados anteriormente, há um aspecto ligado à compaixão que ainda não foi 

explicitado da maneira devida. Até agora, somente se tratou dos pressupostos 

assinalados por Hannah Arendt para que a compaixão se torne central, em suas palavras, 

a “força motriz” na revolução. O tom crítico da autora acerca disso restou claro – 

porém, o elemento novo trazido por ela em Sobre a Revolução ainda não ficou 

explanado como deve. Veja-se a posição da autora sobre o referido elemento - após 

criticar a unidade que seria decorrente do apego à noção de “vontade geral”, oriunda de 

Rousseau e fortemente presente nos jacobinos, ela diz o seguinte: 

 

Onde a paixão, a capacidade de sofrimento, e a compaixão, a capacidade de sofrer com 

os outros, termina, começa o vício. [...] Se foi Rousseau que introduzira a compaixão na 

teoria política, foi Robespierre que a trouxe a público com a veemência da sua grande 

oratória revolucionária. (ARENDT, 2001, ps. 98-99) 

 

Na leitura de Hannah Arendt acerca da revolução, o vício começaria aonde 

termina a virtude dos revolucionários. E isso teria conseqüências de grande importância. 

Se não se estivesse com aqueles que têm compaixão, pois, se estaria contra eles. Com 

isso, com a compaixão como “suprema paixão e da mais alta virtude política”, não só o 

“povo” estaria dividido – haveria inimigos do “povo”, dos “infelizes”. E esses não 

seriam outros senão aqueles os quais se colocariam contra a “virtude” dos 

revolucionários franceses, especificamente dos jacobinos – ao invés da “virtude 

romana” ligada à res pública a apareceria a “virtude” de Robespierre e, no limite, do 

“terror”.  

                                                             
405

 Pode-se mesmo dizer que as críticas de Arendt acerca dos aspectos elencados acima não só estão 

contidas em suas críticas sobre a noção de história como “feita pelo homem”, mas também em críticas 

mais antigas da autora, aquelas contidas em sua primeira obra de impacto. Uma passagem de Origens do 

Totalitarismo, já citada nesse trabalho, é ilustrativa acerca das afinidades entre a crítica de Arendt anterior 

e a crítica de Arendt que aparece nesse momento: “Não importam as qualidades ou defeitos individuais 

que um homem possa ter: uma vez mergulhado no turbilhão de um processo expansionista sem limites, 

cessa, por assim dizer, de ser o que era e obedece a leis do processo, identifica-se com as forças anônimas 

a que deve obedecer para manter o processo em andamento; concebe a si próprio como mera função e 

chega a ver nessa função, encarnação da tendência dinâmica, a sua mais alta realização.” (ARENDT, 

2009 b, p. 246) 
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Deste modo, segundo a autora, teria havido um desenvolvimento da compaixão 

de maneira que ela transforma-se progressivamente numa campanha contra a hipocrisia: 

não só seria necessário compartilhar da compaixão dos revolucionários – ela deveria ser 

sincera. Para a autora, inclusive, “foi a guerra contra a hipocrisia que transformou a 

ditadura de Robespierre no Reino do Terror e a característica dominante deste período 

foi justamente a depuração dos governantes” (ARENDT, 2001, ps. 120-121). Deste 

modo, a compaixão teria despertado nos revolucionários não só a convicção de que 

“todo o poder legítimo devia derivar deles” – os próprios representantes do “povo” 

estariam imbuídos da desconfiança. A depuração – é bom que se diga, central no 

stalinismo que tanto Arendt critica (e aqui é possível ver novamente que ao tratar da 

Revolução Francesa o exercício de Arendt, sob esse aspecto, passa longe de ser 

meramente acadêmico) - seria conseqüência necessária do papel que a compaixão viria 

a realizar na Revolução Francesa. Aí, com a compaixão, estaria o requisito para que a 

revolução viesse a “devorar seus próprios filhos” – para a autora, inclusive, “antes de 

devorar os seus próprios filhos, tinha-os desmascarado”. (ARENDT, 2001, p. 120) 

Esses elementos trazidos com a Revolução Francesa, e que, segundo a autora, 

permeariam as revoluções posteriores na esteira do “esquecimento” da política, pois, 

estariam ligados intimamente.  

A compaixão e o apego ao “povo” estariam nas raízes das revoluções que 

“devoram os próprios filhos”, como a primeira revolução socialista, a Revolução Russa, 

segundo Arendt de importância ao século XX análoga àquela que a Revolução Francesa 

teria tido no passado. E isso está também ligado às críticas da autora aos “elementos 

totalitários”. Há mesmo de se ressaltar que a autora sempre insere comparações com a 

Revolução Russa ao tratar dos temas mais polêmicos de sua crítica à Revolução 

Francesa, o que, como já dito, não pode deixar de constituir uma tomada de posição 

diante da realidade. No que é bom mostrar como, no próprio texto da autora, isso fica 

patente: 

 

O terror como medida institucional, empregado conscienciosamente para acelerar o 

ímpeto da revolução, era desconhecido antes da Revolução Russa. [...] Contudo a 

diferença [entre a Revolução Russa e a francesa] era notória: o terror do século XVIII 

era ainda decretado de boa fé e, se se tornou ilimitado, foi apenas porque a caça aos 

hipócritas é ilimitada por natureza. (ARENDT, 2001, p. 121) 
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 Mais uma vez, aparece como trágico aos revolucionários franceses o fato de 

terem que seguir a “necessidade histórica”. O uso consciente e inclusive institucional do 

“terror”, pode-se dizer, segundo Arendt, tem como suposto a aceitação de “leis 

necessária” – como dito anteriormente “o terror não existe nem contra nem a favor dos 

homens; existe para fornecer ao movimento da Natureza ou da História um instrumento 

de aceleração sem igual” de modo que somente se pode falar de “terror” em Arendt 

quando se tem em conta a natureza (seria o caso do Nazismo, com o racismo) ou a 

história (sendo esse tanto o caso da Revolução Francesa como da Revolução Russa). 

Como já é claro neste ponto, na obra de Arendt, o elemento de “terror” da Revolução 

Francesa é indissociável da noção de história criticada pela autora, a história “feita pelo 

homem”; e não só: quando se tem em conta a Revolução Russa, os “elementos” 

abordados e criticados na Revolução Francesa seriam usados de maneira consciente e 

não sem uma dose de cinismo, já se sabendo do resultado anteriormente. Deste modo, 

haveria algo de trágico na Revolução Francesa, como já dito. Mas não haveria tragédia 

no desenrolar da Revolução Russa a qual não só teria se colocado a serviço da 

“torrente” revolucionária: sabendo da “necessidade histórica” que regia a revolução, os 

revolucionários teriam buscado acelerar o rumo necessário dos fatos, mergulhando, 

assim, de cabeça em pleno “esquecimento da política”. O “terror” teria justamente essa 

função; e, ao contrário do que teria ocorrido na Revolução Francesa em que a guerra 

contra a hipocrisia seria “ilimitada por natureza”, na Revolução Russa, o “terror” seria 

um instrumento consciente.  

Se, para a autora, “o terror como medida institucional, empregado 

conscienciosamente para acelerar o ímpeto da revolução, era desconhecido antes da 

Revolução Russa”, pode-se dizer que este grau de organização - consciente – em torno 

do “terror” tiraria os revolucionários de uma consciência trágica para os colocar sob 

uma consciência, por assim dizer, cínica – o termo não é de Arendt, mas sua referência 

à boa-fé autoriza o uso do mesmo. Com isso, a crítica à Revolução Francesa, em 

Arendt, liga-se à sua crítica à Revolução Russa de modo claro – aqueles “elementos” 

que a autora encontra na primeira seriam radicalizados na segunda. Para a autora, os 

revolucionários russos – na esteira da dialética como vista pela autora - saberiam 

previamente o “mal” que iriam ser obrigados a fazer e mesmo assim continuaram; e 

mais, tomaram esse “mal” como tarefa para que, por meio dele, pudesse vir aquilo de 

melhor. Como se ressaltou anteriormente: os russos “seguiram as pegadas da Revolução 
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Francesa, se viram, não apenas como sucessores da Revolução Francesa, mas também 

como agentes da história e da necessidade histórica”. Como “agentes”, pois, os homens 

da revolução teriam consciência prévia do seu papel no decorrer dos fatos. Deste modo, 

segundo Arendt, ainda haveria boa-fé na Revolução Francesa, o que não mais teria 

acontecido nas revoluções que a seguiram e, principalmente, na Revolução Russa a qual 

é vista de maneira ainda mais negativa por Hannah Arendt.  

A Revolução Francesa teria sido levada ao “terror” pela natureza da luta contra 

hipocrisia: o seu caráter ilimitado; a Revolução Russa, por outro lado, teria tomado 

como necessário ao sucesso da revolução desde o início tal caráter “diabólico”. Assim, 

se a autora ataca os rumos da Revolução Francesa com vigor, sua crítica à primeira 

revolução socialista da história é ainda mais acentuada e constitui uma decidida tomada 

de posição contrária às revoluções (e as políticas) de inspiração marxista. Para a autora, 

a Revolução Francesa torna a violência naturalizada ao vê-la como essencial ao 

cumprimento da “necessidade histórica” a qual se teria imposto do desenrolar do 

“acontecimento”. Os revolucionários franceses teriam sucumbido; não teria se dado o 

mesmo na Revolução Russa, porém. Essa última se daria na medida em que a 

“necessidade histórica” sequer precisaria se impor por já ser aceita desde o começo; os 

revolucionários também não teriam se visto como “obrigados” a cumprir o papel de 

vilão, pois, segundo Hannah Arendt, desde o começo já sabiam que isso seria 

necessário, não havendo surpresa. Os rumos da vida humana, deste modo, tornar-se-iam 

previsíveis e seriam levados de acordo com o pôr teleológico dos representantes do 

“povo” – assim, o paradigma do “trabalho”, com tudo que ele implica para a autora, 

seria claro na Revolução Russa, sucessora da Revolução Francesa. No entanto, a 

questão se tonaria ainda mais grave quando esse pôr teleológico tivesse em conta leis 

imutáveis e naturais, como aquelas da “necessidade histórica” – assim, o paradigma do 

“labor” também se faria presente. Tudo aquilo que a autora criticara em elevado grau de 

abstração aparece como uma tomada de posição aqui, deve-se perceber 

Isso visto acima teria como conseqüência não só uma revolução incapaz de um 

“novo começo”, visto por Arendt principalmente por meio da problemática da “forma 

de governo” – ela seria incapaz de dar margem ao que acredita ser essencial: àquela 

contingência e à falta absoluta de sentido definido presente na realidade na medida em 

que, como já mencionado, para a autora “os fatos não têm razão conclusiva alguma, 

qualquer que seja, para serem o que são; eles poderiam, sempre, ter sido de outra forma, 
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e essa aborrecida contingência é literalmente ilimitada.” Ou seja, a Revolução Francesa 

traria pela primeira vez elementos que iriam se consolidar, de maneira consciente, por 

meio do próprio pôr teleológico humano, na Revolução Russa. Assim, no lugar da 

espontaneidade e do caráter imprevisível e “milagroso” do “acontecimento”, apareceria 

aquilo de mais daninho segundo a pensadora. A primeira revolução mencionada não 

traz, segundo Arendt, só “elementos totalitários”: na medida em que seus seguidores 

tomariam a sua desgraça e a sua tragédia como elementos necessários às revoluções, 

essas últimas trariam uma república natimorta. Haveria, já neste ponto, um germe de 

“totalitarismo” quando o “terror” é institucionalizado controlando os homens de fora, 

“externamente”, enquanto a “ideologia” se volta ao controle da própria consciência dos 

homens, de quem seria retirada toda a espontaneidade e toda a possibilidade de se 

verem em meio a um “novo começo”.
406

 

 A “ação”, assim, parece impossível em meio às revoluções modernas que 

seguissem os passos da Revolução Francesa e, principalmente, da Revolução Russa. O 

que, como dito, deixa clara a posição da autora acerca da primeira revolução socialista 

bem-sucedida da história. No que, por fim, há de se averiguar um aspecto da análise de 

Arendt da Revolução Francesa o qual é muito importante neste ponto. 

 Com o papel atribuído pela compaixão na Revolução Francesa, e com a luta 

contra a hipocrisia que a segue, a revolução teria tomado o seu rumo efetivamente 

incontrolável, consolidando-se a visão dos revolucionários como “agentes da história”. 

O “povo”, por outro lado, teria aparecido com uma passividade fora do comum sendo 

nada mais do que objeto de compaixão. Isso, porém, não poderia, segundo Arendt, 

permanecer assim em meio ao “terror” desencadeado na revolução. A situação se 

tornaria ainda mais aguda. 

 

Dos homens da Revolução apenas sobreviveram e subiram ao poder aqueles que se 

tornaram seus representantes [das massas] e substituíram as leis “artificiais”, feitas 

pelos homens de um organismo político ainda não constituído, pelas leis “naturais” às 

quais as massas obedeciam, pelas forças pelas quais eram dirigidas e que eram 

certamente forças da própria natureza, a força da necessidade elementar. (ARENDT, 

2001, ps. 133-134) 

                                                             
406

 Essa posição de Arendt certamente pode ser relacionada àquilo que Lukács chamou de decadência 

ideológica. Veja-se o pensador húngaro: “a separação metafísica entre espontaneidade e consciência é 

uma debilidade ideológica comum a toda decadência burguesa”. (LUKÁCS, 2010 b, p. 110) 
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 Mais uma vez vem à tona a primazia da necessidade na Revolução Francesa; e 

mais: tratar-se-ia das “forças da própria natureza, a força da necessidade elementar” – o 

que não pode deixar de se relacionar com os elementos criticados pela autora ao tratar 

do “labor”. Os representantes do “povo”, assim, se curvariam diante das “massas” as 

quais não são mais aqueles “infelizes” e “fracos” de que fala Arendt – nessa leitura, são 

vistos como aquelas pessoas as quais somente obedecem a leis “naturais”, estando 

inteiramente inseridas em uma esfera pré-política, presas à extrema necessidade a qual 

as cega. Do “povo”, passa-se aos “infelizes” objeto de compaixão, os quais, em meio à 

“torrente” da revolução, tornam-se “massas”. Para a autora, isso poderia ser muito 

perigoso, pois, como dito em Origens do Totalitarismo, “movimentos totalitários são 

possíveis onde quer que existam massas que por motivo ou outro, desenvolveram certo 

gosto pela organização política”. (ARENDT, 2009 b, p. 361) Vê-se, assim, que aquilo já 

dito acerca de trazer a necessidade à esfera pública se torna ainda mais patente. A 

questão não pode ser tratada aqui, aonde se tem em conta principalmente a crítica de 

Hannah Arendt à Revolução Francesa; porém, as semelhanças entre alguns requisitos 

presentes no “totalitarismo” e aquilo que, segundo a autora, caracterizaria a Revolução 

Francesa são por demais patentes para que não se aluda a elas. A figura do “povo”, 

assim, muda de cara na teoria da autora, isso é essencial perceber. 

Continuando a passagem mencionada anteriormente sobre as “forças da própria 

natureza, a força da necessidade elementar”, a autora diz: 

 

Quando esta força foi liberta, quando todos se convenceram de que apenas a 

necessidade e o interesse puros eram destituídos de hipocrisia, os malheureux 

transformaram-se em enragés visto que a raiva é certamente a única forma pela qual a 

infelicidade pode se tornar ativa. Assim, depois da hipocrisia ter sido desmascarada e o 

sofrimento revelado, foi a raiva e não a virtude que apareceu – por um lado, a raiva 

contra  a corrupção manifesta e, por outro, a raiva pelo infortúnio. (ARENDT, 2001, p. 

134) 

  

 Contra a hipocrisia somente a necessidade aparece como solução: não só 

abandona-se a “virtude romana”; a própria “virtude”, relacionada à compaixão, dá lugar 

à fúria das massas.  
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  Contra a hipocrisia somente aquilo que Arendt mais rechaça aparece. Aquilo que 

estaria contido, que na Grécia estaria preso ao ambiente da Oikos, teria tido o seguinte 

destino: essa “força” teria sido “liberta” de tal modo que somente ela seria vista em 

relação com a “necessidade e o interesse puros” que seriam “destituídos de hipocrisia” – 

deste modo, pode-se dizer que, dentre os componentes da vita activa, o “labor” tem 

preponderância aqui. Vem a público, assim, a necessidade e os “infelizes”, o “povo”, 

aquele objeto passivo de compaixão, é trazido à esfera pública e se manifestaria da 

única maneira que lhe estaria disponível, sempre segundo Hannah Arendt: a raiva. 

Assim, o “povo” e as “massas” da revolução não apareceriam mais retraídos, passivos, 

ou somente representados pelos revolucionários – eles também seriam levados à atuação 

– não à “ação” de Arendt, claro – eles seriam a “massa” a qual de “infeliz” passa a ser 

“enfurecida”, alimentada pelas necessidades mais vis; para a autora, inclusive, haveria 

muitos que se encontravam entre “aqueles que se chamavam a si próprios de enragés e 

que abertamente confessavam que a vingança era o princípio inspirador de suas acções.” 

(ARENDT, 2001, p. 134) A necessidade, deste modo, se manifestaria diretamente 

contra os outros homens. Para a autora, assim, a busca da liberdade é deixada de lado, 

ficando-se preso à mera libertação a qual toma tons vingativos, voltados contra o 

próprio convívio plural do homem: tratar-se-ia, pois, de algo diametralmente oposto à 

política. O resultado da Revolução Francesa, assim, seria uma pátria fratricida e não 

uma república em que prepondera a pluralidade. Ao invés da política, pois, teria reinado 

a apologia à vingança e à violência. 

 Os ideais dos revolucionários, acompanhados da emergência dos “pobres” à 

esfera pública, teriam como resultado o completo esfacelamento da liberdade. Os 

“infelizes” se manifestariam pela raiva. Os revolucionários se veriam como “agentes da 

história”, a qual se imporia sobre o indivíduo e sobre a contingência da existência 

humana – resta claro, não haveria espaço para a “ação”, nem para a liberdade. Como 

dito antes, para a autora, “a Revolução, quando se voltou da fundação da liberdade para 

a libertação do sofrimento do homem, quebrou as barreiras da resistência e libertou as 

forças devastadoras do infortúnio e da miséria.” Portanto, relacionada a essa questão do 

sofrimento, da compaixão, da hipocrisia e do “terror” que daí decorreria segundo 

Hannah Arendt, está a “questão social”, está o fato de os “pobres” terem ganhado 

espaço. Daí apareceria uma “massa enfurecida” a qual, em “movimento”, pareceria 
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impossível de ser contida – em grande parte, inclusive, Arendt acredita que a noção de 

irreversibilidade da revolução vem daí. Veja-se: 

 

A imagem que se encontrava por trás detrás da crença de Robespierre na 

irresistibilidade da violência, tal qual detrás da crença de Hegel na irresistibilidade da 

necessidade – estando ambas, violência e necessidade, em movimento e arrastando tudo 

e todos nos seus movimentos torrenciais – era o espetáculo familiar das ruas de Paris 

durante a Revolução, o espetáculo dos pobres que afluíam em torrentes à rua. 

(ARENDT, 2001, p. 138) 

 

 Aí se encontra uma referência ao “movimento”, criticado por Arendt quando ela 

trata do “totalitarismo” em Origens do Totalitarismo – ela fala aqui de “movimentos 

torrenciais”, fala da violência e da necessidade, essas últimas as quais havia relacionado 

aos “pobres” e a “massa” (e há de se notar: essa última também está em Origens do 

Totalitarismo), que estariam “em movimento e arrastando tudo e todos”. Desta maneira, 

os “pobres”, o “o espetáculo dos pobres que afluíam em torrentes à rua”, seriam aqueles 

a que se teria recorrido quando se formaram duas coisas que Arendt rechaça: a 

“irrestibilidade da violência” e a “irresistibilidade da necessidade” – a movimentação 

dos “pobres” na Revolução Francesa teria como resultados para a modernidade esses 

dois elementos, os quais levariam ao “esquecimento da política” e que estariam 

presentes justamente no marxismo. Esse último, assim, seria herdeiro não só de Hegel e 

da Revolução Francesa, mas também do apego aos “pobres” englobados pelo “labor” e, 

uma vez postos a agir, “enfurecidos” e incontroláveis – um “novo começo” político, 

com essa base, seria impossível para a autora – e, assim, as esperanças por parte de 

Arendt nas revoluções que seguem o pensamento de Marx são nulas.  Deste modo, a 

modernidade estaria marcada, não pela busca pela liberdade, mas por “esta força 

enraivecida [que] pode bem parecer irresistível porque vive e é alimentada pela 

necessidade da própria vida biológica”. (ARENDT, 2001, p. 136) Isso “arrastaria”, 

levaria a um rumo que aparenta necessário, “tudo e todos”. O equacionamento entre 

“esquecimento”, “pobres” e “revolução”, assim, aparece claro. 

 Diante de tais condições, o resultado da Revolução Francesa teria sido, como já 

dito, “desastroso”. E, com a permanência desse lastro da Revolução Francesa na 

modernidade, a política estaria relegada ao “esquecimento” justamente em meio àquele 

fenômeno o qual a pensadora julga mais apto a trazer um “novo começo”, a revolução. 

Note-se: 
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Certamente, todo o movimento revolucionário tem sido conduzido pelos abnegados, 

motivados pela compaixão ou por uma paixão pela justiça, e isso, naturalmente, também 

é verdade para Marx e Lênin. (ARENDT, 2009 c, p. 40) 

 

Assim, percebe-se que Hannah Arendt se coloca, desde o princípio, como 

contrária a nada menos que “todo movimento revolucionário” que se deu na 

modernidade (a exceção estaria na Revolução Húngara de 1956 e na Revolução Alemã 

de 1918-19, que sequer foram consagradas como revoluções vitoriosas). Ela faz isso por 

meio de suas teorizações sobre a Revolução Francesa e sobre o papel da compaixão nas 

revoluções. Essas meditações da autora, por conseguinte, levam a crer que sua posição 

acerca de todas as revoluções modernas e da possibilidade de uma revolução “autêntica” 

que tenha amparo no “povo” seja contrária ao caráter benéfico das mesmas. Veja-se: 

mesmo que Hannah Arendt deposite enormes esperanças na revolução, a qual poderia 

trazer um “novo começo”, sua posição quanto às revoluções existentes é tal que ela 

sempre as rechaça quando vitoriosas. Depois da Revolução Americana, que será tratada 

no próximo capítulo, os rumos das revoluções modernas teriam sido aqueles da 

Revolução Francesa na melhor das hipóteses; no pior caso, ter-se-ia seguido – 

conscientemente – não só os passos da experiência francesa, mas da russa. E é preciso 

enfatizar essa posição que tem a Revolução Russa na teoria da autora: em verdade, 

cristaliza-se nessa revolução, segundo Arendt, aquilo que há de pior quando se tem em 

conta a política. Os rumos da Revolução Russa, e daquelas políticas e revoluções que 

buscassem seguir seu modelo, assim, não seriam outros que o do “esquecimento”. Deste 

modo, se Arendt vê as revoluções de maneira dúplice, contendo aquilo que seria mais 

importante à política e mais daninho à mesma, percebe-se que ela vê as revoluções 

modernas com a clara preponderância do elemento daninho presente no âmago da 

revolução. A conclusão da autora de Sobre a Revolução acerca do legado da Revolução 

Francesa na modernidade é clara: 

 

As massas dos pobres, essa esmagadora maioria de todos os homens, a quem a 

Revolução Francesa chamou de les malheureux, a quem transformou em enragés, 

apenas para depois os abandonar e deixar cair no estado dos misérables, como os 

apelidou o século XIX, carregavam com elas a necessidade, à qual tinham estado 

sujeitas desde que há memória, juntamente com a violência que tinha sido usada para 

derrotar a necessidade. Ambas reunidas, necessidade e violência fizeram-nas parecer 

irresistíveis – la puissance de la terre. (ARENDT, 2001, p. 139) 
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 O legado da Revolução Francesa para aqueles que teriam sido defendidos com 

compaixão, por conseguinte, teria sido lhes transformar nos “miseráveis” do século 

XIX. E isso é essencial para a análise aqui empreendida. Trata-se justamente o século 

em que emerge com força o movimento proletário e, segundo Hannah Arendt, aquela 

noção de “pensamento-progresso característico das ideologias do século XIX”, a qual 

teria se tornado possível devido à dialética de Marx, para a autora, formalista, 

“culminando na lógica devastadora dos regimes totalitários cujo aparato de violência 

não está sujeito às restrições da realidade”. Assim, a Revolução Francesa teria deixado 

rastros lastimáveis à modernidade. Ela teria se apegado à “esmagadora maioria dos 

homens” os quais estariam presos à necessidade. Porém, teria deixado a situação dos 

mesmos ainda mais lastimável, mesmo com toda a violência empregada para melhorar a 

situação. Ou seja, a pensadora vê na Revolução Francesa a revolução que estabeleceria 

o padrão de revolução para os séculos XIX e XX. Tratar-se-ia, no entanto, de uma 

revolução que não só liberou a violência e a necessidade desenfreadas, como também de 

uma revolução que, por esses meios discutíveis (sempre para Arendt), não teria sequer 

conseguido cumprir as tarefas a que se propôs. A revolução teria sido uma catástrofe, 

um “desastre”, também seguindo seus próprios critérios. Sequer teria conseguido 

melhorar a condição do “povo”, tornando-os “miseráveis”. 

 Vê-se que, para Arendt, não só a centralidade da “questão social” é daninha ao 

“novo começo” político possível na revolução – a centralidade da questão faria com que 

mesmo a solução da mesma não viesse com a Revolução Francesa – para a autora, o uso 

de meios políticos (como a revolução) para a resolução da “pobreza” seria daninho 

também nesse sentido. Assim, percebe-se uma posição clara: tentar resolver a “questão 

social” por meios políticos seria um “desastre” em todos os aspectos. Levaria ao 

“esquecimento da política”, mas também faria daqueles que teriam sido objeto de 

compaixão meros “miseráveis” – ou seja, a ênfase no “povo”, ao final, teria sido 

daninha aos próprios “pobres”, sendo uma “revolução social”, sob todos os aspectos, 

nefasta para a autora.  

É importante se destacar que, em sua época, a posição tomada pela autora tem 

endereço certo: aquele das revoluções e das políticas que teriam seguido os rumos da 

Revolução Francesa, principalmente por meio da Revolução Russa. E isso se relaciona 

principalmente com o papel atribuído aos “pobres” e à “pobreza”: ou seja, se Hannah 
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Arendt diz existir um moderno “esquecimento da política” isso seria válido não só 

contra o socialismo (o que certamente Arendt tenta atingir de modo mais direto) mas 

também contra políticas em que a “necessidade” vem à esfera pública, como as políticas 

assistenciais de cunho mais ou menos keynesiano. Assim, diante do contexto de Guerra 

Fria, a posição da autora é clara contra o socialismo e aqueles que queiram seguir os 

rumos da Revolução Russa (na época, havia, inclusive, várias guerras de libertação 

nacional, em grande parte, influenciadas pelo marxismo). No entanto, Arendt também 

busca atingir a política vigente em grande parte dos países europeus e mesmo nos EUA, 

em que vive desde o momento posterior à Segunda Guerra Mundial. Isso deve ser 

apontado aqui. 
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3.8. Arendt em Direção a uma Tradição Revolucionária Alternativa 

 

 Caso Hannah Arendt tivesse tratado somente da Revolução Francesa em sua 

teoria da revolução seria efetivamente uma teoria somente contra a revolução como se 

apresenta na modernidade, restou claro. Isso ocorre, inclusive, na medida em que sua 

posição é contrária a praticamente todas as revoluções modernas, sobretudo a russa. Se 

ficasse somente naquilo que foi analisado até o momento, sua teoria seria 

profundamente contraditória também. As esperanças da autora em um “novo começo” e 

na “formação de um novo corpo político onde a libertação da opressão visa, pelo menos, 

a constituição da liberdade” seriam completamente descabidas. No entanto, o papel que 

a Revolução Americana desempenha na teoria da autora vem justamente no sentido de 

buscar suprir essa lacuna. Desta maneira, deve-se tratar da teoria de Arendt sobre a 

Revolução Americana. 

No entanto, antes de se iniciar tal empreitada, deve-se averiguar que a teoria de 

Arendt acerca da história apareceu aqui de maneira dúplice. 

Por um lado, ela é essencial. As suas críticas à história vista como “feita pelo 

homem” aparecem claramente na teoria da autora sobre a Revolução Francesa. Isso 

restou claro pelo colocado acima. No entanto, este é somente um lado de sua teoria 

sobre a história: a valorização da narração e das estórias singulares não teve um lugar 

central ao se tratar da Revolução Francesa. E mais, a questão atinente ao julgar no ato 

de narrar a história sequer foi tratada com cuidado, embora ficasse claro que o papel da 

Revolução Francesa tenha sido não a “salvação” da política, mas a mera “justificação” 

da situação moderna de “esquecimento”. Kant, como espectador, e não como ator, teria 

aprovado a Revolução Francesa, o que foi visto com bons olhos por Arendt. No que a 

posição da autora acerca dos rumos tomados pela Revolução Francesa a luz do século 

XX, há de se perceber, é oposta àquela do autor da Crítica do Juízo o qual ela contrapõe 

a Hegel e às teorias da história como “feita pelo homem”. Seria esse último pensador 

(depois seguido por Marx) que teria oferecido o modelo preponderante para a visão da 

Revolução Francesa da perspectiva do espectador. Ou seja, a narração que Arendt faz 

do desenrolar da Revolução Francesa não traz qualquer visão alternativa dela tendo em 

conta os rumos do século XX; antes, ela viria a reforçar justamente os aspectos os quais 

a autora julga mais nefastos na revolução. Ela ressalta os elementos que teriam levado 
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ao “esquecimento da política”, os quais teriam sido legados à modernidade e aos quais 

tantas críticas dirige.  Ou seja, Hannah Arendt conscientemente concentra na Revolução 

Francesa aspectos ligados à história “feita pelo homem”; ela vem mesmo a traçar uma 

linha de continuidade entre a Revolução Francesa e a tradição revolucionária que mais 

critica, incorporada no bolchevismo, o qual teria “elementos totalitários”.  

Ou seja, Hannah Arendt, no que toca a Revolução Francesa, terá em conta muito 

mais uma parte de sua teoria sobre a história que outra. As razões pelas quais isso 

ocorre somente poderão ser tratadas mais à frente com cuidado, depois que se tratar de 

outro modelo de revolução para a autora: a Revolução Americana. 

Por ora deve-se somente deixar bem marcada a relação estabelecida entre a 

Revolução Francesa, a política e as revoluções modernas, principalmente a russa, 

deixando claro que o modo como Hannah Arendt narra a experiência francesa é 

“seletivo” e tem em conta também o presente em que acredita que a influência da 

Revolução Francesa vai de Hegel a Marx e de Marx até as revoluções que se amparam 

na primeira revolução socialista da história, a Revolução Russa. Com isso, parte da 

teoria da autora acerca da história tem muito mais destaque quando se trata da 

Revolução Francesa e, como se vê, da Revolução Russa – com isso, novamente, há um 

claro elemento manipulatório: quando se trata de ver o passado com os olhos no 

presente, a autora força as tintas para recusar aquilo que julga nefasto à política. Ou 

seja, há um telos claro na pensadora: desqualificar a Revolução Russa, o socialismo e 

aqueles que seguem esses; com base nesse telos a autora, dizendo-se mais “originária”, 

trata do fenômeno da revolução de maneira “seletiva” vendo na Revolução Francesa, 

como restou claro, vários “elementos totalitários” e, ao condenar essa, busca condenar a 

Revolução Russa de modo analógico, e sem tratar das relações concretas efetivas que 

têm lugar nos países ditos socialistas na época.  

Com sua abordagem, legitimada quando renega a compreensão da história 

enquanto um processo objetivo, a autora narra a revolução de modo a criticá-la na 

medida em que encontra presentes elementos criticados em sua teoria política. Assim, a 

sua teoria acerca do vita activa é inseparável de sua concepção sobre a história; essa 

última, por sua vez, tem íntima relação com sua teoria sobre a revolução. O modo como 

o tratamento da autora se dá, no entanto, passa a ser crescentemente manipulatório: se 

ela desenvolve sua teoria política já em A Condição Humana em que debate com 
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autores como Aristóteles, Marx e Heidegger em um nível elevado de abstração, quando 

ela vai em direção à concretude histórica seu tom continua essencialmente o mesmo, 

como se viu acima. Isso ocorre quando, ao invés de se tratar do processo objetivo 

efetivo, busca-se aspectos relacionados à sua teoria política para, a partir deles, e por 

meio de uma leitura, no mínimo, sui generis dos autores que trata e praticamente nunca 

cita, tratar da história. Sua narrativa, assim, aparece permeada por sua teoria política de 

maneira imediata por um lado e mediada de modo idealista por outro: se a história 

aparece somente de modo “seletivo” para a pensadora, essa “seleção” de Arendt traz à 

tona aspectos que ela julga essenciais à sua preocupação com o “esquecimento da 

política”. De outro lado, a questão se apresenta na medida em que, com esse 

procedimento, sua narrativa faz da particularidade de cada contexto histórico algo 

negligenciado: com isso, a narrativa da autora expressa um desenvolvimento, não da 

França ou da Revolução Francesa, mas de noções como “pobres”, “povo” e “revolução” 

em meio à preponderância da “questão social”. Ou seja, o modo como Hannah Arendt 

narra a experiência francesa torna essa “exemplar” para que se tenha em conta outra 

experiência, a das revoluções modernas, principalmente, aquelas vistas em continuidade 

com a Revolução Russa. Portanto, ao mesmo tempo em que a realidade efetiva somente 

aparece depois de filtrada pelo historiador juiz, ela expressa algo de imediato, uma 

teoria política a qual perde a particularidade do objeto do estudo na medida em que este 

objeto é primordialmente algo dotado de “validade exemplar”. Nisso, novamente, 

relaciona-se de modo indissociável a busca do “originário” com a manipulação, o que 

vem sendo sempre destacado nesse escrito. 

A Revolução Francesa sempre é comparada pela autora com a Revolução 

Americana, de modo que, agora, para que se possa traçar o percurso do pensamento da 

autora de modo mais adequado, há de se averiguar como ela buscará uma tradição 

revolucionária que não esteja contaminada pelo “esquecimento da política”. Neste 

percurso, também serão apontados elementos opostos àquela história “feita pelo 

homem”, veementemente criticada por Arendt. E com isso, chega-se ao derradeiro 

capítulo deste escrito. 
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Capítulo IV: Hannah Arendt e a Revolução Americana - a Revolução 

sem Revolução  

 

 Viu-se anteriormente o caminho percorrido por Hannah Arendt até que pudesse 

tratar de uma experiência moderna a qual valorasse. Nisso, viu-se como central a 

temática da revolução, encarada de maneira dúplice: trazendo tanto aquilo que a 

pensadora mais rechaça como aquilo que mais valora. De um lado, apareceria aquela 

história “feita pelo homem”, relacionada, inclusive, com “elementos totalitários”, 

doutro, o “novo começo”, relacionado não só à “ação”, mas também, com a própria 

noção arendtiana de revolução. Se a revolução é vista de maneira positiva por Arendt, 

isso se dá de maneira muito restrita. Trata-se de uma noção de revolução muito distinta 

daquele que teria permeado a modernidade – a pensadora relaciona a modernidade com 

o “esquecimento da política”, enxergando na Revolução Francesa, e depois na 

Revolução Russa, os grandes exemplos daquilo de nefasto para uma revolução. Isso 

tudo, conforme o “modelo” de revolução criticado, teria tido por central a transformação 

consciente da realidade, um “novo mundo”, e isso teria sido legado às revoluções 

modernas, cujo paradigma para o século XX teria sido a também “desastrosa” 

Revolução Russa. Essa seria justamente a herança que a pensadora de Sobre a 

Revolução visaria extirpar – tratar-se-ia de uma tradição em que a violência 

preponderaria e seria mesmo elogiada; contra ela, a autora busca uma tradição 

alternativa, a qual será vista no presente capítulo.  
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4.1. Revolução Americana e o Esquecimento 

 

 A modernidade seria marcada pela influência daquilo que a pensadora mais 

rechaça, não é preciso insistir mais nesse ponto. No entanto, a questão é complexa na 

medida em que a própria modernidade teria trazido em seu bojo a revolução, a qual 

poderia portar o tão elogiado “novo começo”. Assim, se a questão foi tratada 

anteriormente com referência ao “desastre” da Revolução Francesa, agora a outra face 

da questão deve ser levantada. Isso, porém, pode não ser simples. E há duas passagens 

da autora que podem ilustrar essa dificuldade: 

 A primeira delas trata da “herança da Revolução Americana”, a qual, como já 

dito, é valorizada pela pensadora: 

 

Os Estados Unidos da América estão entre os poucos países em que uma separação 

adequada entre liberdade e soberania é ao menos teoricamente possível, na medida em 

que as próprias bases da república americana não seriam ameaçadas por ela. [ ..] Mas os 

tempos dessa separação lúcida e altiva em relação à linguagem tradicional e à estrutura 

conceitual do Estado-nação europeu passaram-se há muito tempo; a herança da 

Revolução Americana está esquecida e o governo americano, para o melhor e para o 

pior, incorporou-se à herança da Europa como se ela fora seu patrimônio – inconsciente 

do fato de que o declínio do poder da Europa foi precedido e acompanhado pela falência 

do Estado-nação e de seu conceito de soberania. (ARENDT, 2009 c, p. 20) 

 

A passagem é retirada de Sobre a Violência. Neste livro, a autora dialoga, 

sobretudo, com o movimento que emerge em 1968 e com a nova esquerda a qual ela 

acreditava, na esteira da Revolução Francesa, glorificar a violência. Assim, se em Sobre 

a Revolução, em 1963, busca-se uma tradição revolucionária alternativa, em 1970, 

Arendt vê que essa tradição, na qual apostara, sequer é hegemônica no país em que teria 

surgido. Veja-se: os “Estados Unidos da América” estariam imbuídos da tradição 

republicana que tanto valoriza e, assim, figurariam entre aqueles em que “uma 

separação adequada entre liberdade e soberania é ao menos teoricamente possível”.
407

 

Assim, os EUA teriam a possibilidade, ao menos em teoria, de não se afetar pelas 

vicissitudes da Revolução Francesa a qual teria justamente relacionado, na esteira de 

Rousseau, liberdade e soberania popular. E mais: em se tratando de EUA, teria havido 

                                                             
407

 Isso ganhará importantes contornos quando se tratar da solução federativa dada no caso americano e 

elogiada por Hannah Arendt. 
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uma “separação lúcida e altiva em relação à linguagem tradicional e à estrutura 

conceitual do Estado-nação europeu”. Isso certamente poderia ser associado à 

possibilidade que, segundo Arendt, estaria presente neste país no que toca o repensar 

uma teoria política distinta daquela que preponderaria na modernidade. Essa seria a 

herança da Revolução Americana a qual apareceria na medida em que a liberdade 

poderia ser pensada como tal, inclusive, associada à política e à “ação”. Percebe-se, 

assim, que mesmo que a autora identifique na modernidade algo que valha a pena ser, 

para se usar sua dicção, “salvo”, isso se daria na medida em que aquilo que poderia o 

ser já se encontraria, de certa maneira, em meio ao “esquecimento”. A narrativa de 

Arendt acerca da Revolução Americana, pois, não buscaria explicitar nexos 

efetivamente existentes em seu tempo; antes, ela buscaria aquilo mais “originário”, que 

teria sido “perdido”, “esquecido”. E isso, como já se insistiu, está nas raízes do método 

da autora e é inseparável de sua teoria acerca da história. 

Assim, para a autora, “a herança da Revolução Americana está esquecida e o 

governo americano, para o melhor e para o pior, incorporou-se à herança da Europa 

como se ela fora seu patrimônio”. Ou seja, se Hannah Arendt viu na Revolução 

Americana uma tradição alternativa, ela vê a mesma como algo que não está presente 

em seu tempo, mesmo que tenha deixado rastros importantes, como aquele segundo o 

qual seria possível a separação entre a soberania e a liberdade nos EUA. Deste modo, 

mesmo sendo diferenciado de certa maneira, o país estaria – na época em que a autora 

fala - em essencial continuidade com a Europa a qual seria fruto da revolução industrial 

e da Revolução Francesa, tratadas de maneira essencialmente negativa anteriormente. E 

ainda haveria um agravante: se a “linguagem tradicional e a estrutura conceitual do 

Estado-nação europeu” seriam por si sós incompatíveis com a liberdade como vista por 

Arendt, tudo piora quando há a “falência do Estado-nação e de seu conceito de 

soberania” de modo que não só o modelo adotado seria problemático; ele seria 

essencialmente errôneo por se basear em algo falido
408

 – os EUA agora se somariam a 

uma tradição oriunda daquilo que Arendt rechaça e fariam isto justamente quando a 

tradição nascida em seu próprio solo seria mais atual que nunca.  

                                                             
408

 É interessante notar que essa problemática é tratada em Origens do Totalitarismo, de modo que o 

projeto acerca dos “elementos totalitários”, o qual estaria em continuidade com a problemática da obra 

(mesmo sendo tratado de modo diferente se comparado a mesma) ganha mais relevo ainda. 
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Com tal diagnóstico, poder-se-ia dizer seguindo o raciocínio de Arendt, tratar-

se-ia de “tempos sombrios”: 

 

A história conhece muitos períodos de tempos sombrios, em que o âmbito político se 

obscureceu e o mundo se tornou tão dúbio que as pessoas deixaram de pedir qualquer 

coisa à política além de que mostre a devida consideração pelos seus interesses vitais e 

liberdade pessoal. (ARENDT, 2008 b, p. 19) 

 

 A pensadora, como já ressaltado, enfatiza o moderno “esquecimento da 

política”. A herança da Revolução Americana estaria inserida neste contexto, mesmo 

que de maneira contraditória. O que não impediria fosse necessário tratar dessa 

experiência – a própria ligação, vista anteriormente, entre história e memória assim 

supõe. Deste modo, Arendt estaria escrevendo de um tempo em que “as pessoas deixam 

de pedir qualquer coisa à política além de que mostre a devida consideração pelos seus 

interesses vitais e liberdade pessoal”; resta claro que a oposição traçada entre a 

liberdade e a mera libertação vem à tona: o papel que as pessoas atribuiriam à política 

não seria outro que aquele atribuído à libertação, a qual seria somente requisito da 

liberdade. E mais, ao raciocinar desse modo, não só a liberdade não seria atingida, estar-

se-ia aprisionado justamente por aquilo que acontecera no desenrolar da Revolução 

Francesa: a libertação prepondera e a liberdade seria, por assim dizer, “esquecida”. O 

mundo seria “dúbio” e a política teria justamente o sentido oposto daquele que 

efetivamente lhe caberia: seria ela o sustentáculo de “interesses vitais” os quais 

estariam, não no campo da “ação” e da política, mas no campo do “labor”, do “trabalho” 

e da produção. Deste modo, há de se perceber que o “esquecimento da política” se liga à 

preponderância de elementos, para a autora, “pré-políticos”; no entanto, o 

“esquecimento” quanto a algumas experiências genuinamente políticas, como a 

Revolução Americana, corroboraria com essa situação - e é a esse “esquecimento” que 

Hannah Arendt tentará se opor com sua narrativa cuja sustentação teórica fora dada pelo 

seu tratamento dispensado à história. 

 No contexto em que fala, a mera “liberdade pessoal” preponderaria em 

detrimento da pluralidade; o “esquecimento da política”, deste modo, também 

significaria a perda do atuar em concerto em meio à “abertura” no “mundo”, de maneira 

que a vontade de uns se imporia sobre os outros, como já visto com mais detalhes ao se 

tratar da análise sobre a Revolução Francesa. Ao criticar e ao demonstrar a base da 
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“força anônima da revolução” na Revolução Francesa, a pensadora diz que, embora isso 

possa parecer natural, como teria ocorrido na modernidade, “basta recordar o rumo da 

Revolução Americana, onde se deu exatamente o contrário.” (ARENDT, 2001, p. 60) 

Assim, mais uma vez, vem à tona o fato de a se oporem Revolução Americana e 

Francesa – e isso se dá na medida em que não só a pensadora enfatiza o 

“esquecimento”, mas quando ela mesma vai tratar de uma das experiências em que teria 

aparecido a liberdade, e não a mera libertação. Ou seja, o tratamento arendtiano 

dispensado à Revolução Americana certamente é um esforço para que a história 

apareça, não como mera “justificação”, mas essencialmente como “salvação”. Aquilo 

dito anteriormente sobre a história, assim, ganha concretude no momento: a própria 

análise dispensada à Revolução Americana, assim, será, do ponto de vista da autora, 

uma empreitada contra o “esquecimento da política”, segundo ela, vigente na 

modernidade. 

 Veja-se como se aborda a Revolução Americana em oposição à Francesa na 

seguinte passagem: 

 

Não foi a Revolução Americana e a sua preocupação com o estabelecimento de um 

novo estado, de uma nova forma de governo, mas a América, o “novo continente”, o 

americano, um “novo homem”, a “adorável igualdade”, segundo as palavras de 

Jefferson, “que os pobres desfrutam com os ricos” que revolucionaram o espírito dos 

homens, primeiro na Europa e depois em todo o mundo – e isto a um tal ponto que, 

desde as últimas fases da Revolução Francesa até as revoluções de nosso tempo, 

pareceu mais importante aos revolucionários mudar a textura da sociedade, tal como 

fora mudada na América antes de sua Revolução, do que mudar a estrutura do domínio 

político. (ARENDT, 2001, p. 28) 

 

 Dentre os atributos da Revolução Americana está um dos mais elogiados na 

teoria política de Arendt: a “preocupação com o estabelecimento de um novo estado, 

uma nova forma de governo”; para que se use o linguajar da autora, trata-se da 

preocupação com nada menos que a liberdade. Ou seja, a oposição entre a Revolução 

Francesa e a Americana em Arendt, nesse ponto, não poderia ser mais clara. De um 

lado, está-se preso à mera libertação enquanto doutro a liberdade aparece, de maneira 

que, pode-se mesmo dizer, haveria na experiência americana elementos daquilo tão 

valorizado pela autora de Sobre a Revolução, o “novo começo”.  

No que o parágrafo citado traz outro elemento de grande importância para o 

tema tratado aqui: nos EUA haveria “o „novo continente‟, o americano, um „novo 
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homem‟, a „adorável igualdade‟, segundo as palavras de Jefferson, „que os pobres 

desfrutam com os ricos‟” – ou seja, ai as condições para que fosse possível escapar do 

fardo da tradição em que a política seria essencialmente dominação estariam presentes. 

Veja-se: se na Europa existiria todo um passado em que a necessidade haveria de se 

fazer presente na esfera pública, nos EUA a questão teria sido resolvida na medida em 

que a “textura da sociedade” não teria que ser essencialmente “mudada”, transformada, 

posteriormente à revolução. Assim, ao que é indicado na passagem, a necessidade não 

viria de maneira tão pungente a público na medida em que a situação pretérita à 

revolução, nos EUA, seria justamente aquela visada, tomada por tarefa, pela Revolução 

Francesa  - a estrutura do “domínio político”, deste modo, não precisaria ser constituída 

contra os imperativos da necessidade e contra os desejos dos “pobres”, pela revolução: 

as condições sociais para o estabelecimento de “uma nova forma de governo”, assim, 

não deveriam ser criadas pela própria revolução; elas, de certo modo, já estariam 

presentes. Deste modo, é preciso perceber que nessa narrativa as vantagens da sociedade 

americana em detrimento da francesa seriam enormes no que toca a “questão social” e o 

estabelecimento de um “novo começo”. 

 Ao contrário do que teria ocorrido na Revolução Francesa e ao contrário do que 

teria preponderado em toda a modernidade, o apego ao “modelo” do “trabalho”, ao 

“mudar a textura da sociedade”, não apareceria como central – a transformação da 

realidade material não seria essencial à revolução, e é isso que Arendt valoriza aqui. 

Deste modo, a experiência da Revolução Americana apareceria não só como aquela em 

que se visa à liberdade, mas também como aquela em que, modernamente, se vai no 

sentido contrário ao “esquecimento da política”. A ressalva de Arendt é elucidativa: não 

teria sido a experiência da Revolução Americana aquela a influenciar de maneira 

preponderante a Revolução Francesa – se assim fosse, a questão da “nova forma de 

governo”, uma questão essencialmente política para a autora, teria sido também central 

na última. Antes, o que teria ocorrido na Revolução Francesa seria o oposto: aquilo que 

propiciara o êxito relativo da Revolução Americana, o fato de a “textura da sociedade” 

estar estruturada pela “‟adorável igualdade‟ que os pobres desfrutam com os ricos”, 

teria sido tomado, não como premissa da revolução para a chegada da liberdade, mas 

como o objetivo da própria revolução. E isso seria “desastroso”.  

Se a Revolução Americana teria propiciado uma experiência em que a política 

seria essencial, com a Revolução Francesa teria se dado a preponderância da noção de 
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“necessidade histórica”; não só a precondição para uma revolução que aspirasse ao 

“novo começo” não estaria presente, mas também essa mesma precondição é tomada 

como o objetivo principal da política. Nestes termos, na Revolução Francesa, para a 

autora, não só a política tem uma finalidade e, assim, se apóia fortemente na relação 

entre meios e fins existente no “trabalho”: o objetivo da política estaria em tratar de uma 

esfera considerada essencialmente como “pré-política”, de modo que a necessidade e 

não a liberdade aparece como a marca da revolução. Uma autêntica revolução, aquela 

que visasse ao “novo começo”, não teria por conseqüência mudar a “textura da 

sociedade”, mas a “estrutura do domínio político” – não se trataria de uma “revolução 

social”, definitivamente. O essencial seria a política, a qual se oporia ao âmbito “social” 

de modo cristalino; isso será de grande importância. O que já foi afirmado fica mais 

claro ainda: contra uma revolução social, a qual a pensadora vê como dotada inclusive 

de “elementos totalitários”, defende-se uma revolução política, voltada a uma “nova 

forma de governo”, em que a “questão social” não é central. 

 

Os homens da Revolução Francesa, não sabendo como distinguir entre violência e poder 

e convencidos de que todo o poder deve vir do povo, abriram o domínio político a esta 

força pré-política e natural da multidão e foram varridos por ela, tal como o rei e os 

antigos poderes haviam sido varridos antes deles. Os homens da Revolução Americana, 

pelo contrário, consideravam o poder como completamente oposto a uma violência 

natural pré-política. (ARENDT, 2001, p. 224) 

 

Pela passagem percebe-se também que os aspectos tratados anteriormente na 

crítica arendtiana à Revolução Francesa também não se encontrariam na Revolução 

Americana. O apelo ao “povo” em detrimento da política, as “forças naturais” levadas à 

esfera pública, a multidão, nada disso teria papel essencial na experiência americana. Os 

homens da Revolução Americana teriam se percebido inclusive de uma diferenciação 

essencial para a teoria política da autora, aquela entre poder e violência. Oporiam eles a 

“violência natural pré-política” à revolução e, pelo já dito, ao “novo começo”. A 

Revolução Americana teria ido, no geral, no sentido contrário ao “esquecimento da 

política”. Isto resta claro pelo dito. A Revolução Americana, assim, ilustra a teoria 

política da pensadora o que, como já destacado, relaciona-se com a metodologia e com a 

teoria dela. No entanto, a própria revolução passada na “América”, modernamente, teria 

passado por um “esquecimento” em favor da influência da “desastrosa” Revolução 

Francesa.  
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Se em alguns aspectos Arendt é muito crítica quanto à experiência francesa, ela 

é branda quanto aos EUA, vendo a experiência americana de maneira antagônica à 

francesa - o que já mostra os delineamentos da narrativa arendtiana acerca da Revolução 

Americana. Assim, deve-se agora verificar a manifestação desses aspectos, os quais 

foram tratados quando a pensadora analisou a Revolução Francesa, na Revolução 

Americana. Há de se ver a revolução, assim, não só pela crítica que a autora estabelece 

à influência moderna desta, mas também por aquela noção de revolução na qual a autora 

se apóia para realizar tal crítica – agora, essa noção será explicitada com o devido 

cuidado. 
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4.2. A Questão Social e os Atores da Revolução no Caso Americano: a 

Peculiaridade da Narrativa de Arendt 

 

 Deve-se, deste modo, averiguar de que maneira aquele que foi um dos pontos 

centrais na argumentação de Hannah Arendt contra a influência da Revolução Francesa 

na modernidade aparece em sua visão da Revolução Americana. A questão já foi 

ventilada acima na medida em que resta claro que a posição de Arendt é contrária à 

preponderância da “questão social” no desenrolar da Revolução Americana. No entanto, 

há de se ver como isto ocorre, recorrendo, sobretudo, a uma questão muito polêmica 

quando se trata da “‟adorável igualdade‟, segundo as palavras de Jefferson, „que os 

pobres desfrutam com os ricos‟”: a questão da escravidão. 

 Primeiramente, há de se ressaltar que na leitura arendtiana da Revolução 

Americana, essa última tem uma grande vantagem em relação à Francesa: 

 

A singular boa sorte da Revolução Americana é inegável. Ela ocorreu num país que 

desconhecia, em absoluto, a difícil situação da pobreza em massa e no seio de um povo 

que tinha uma vasta experiência de autogoverno; sem dúvida que o facto de a 

Revolução ter sido o resultado de um conflito com uma “monarquia limitada” não foi a 

menor das bênçãos. (ARENDT, 2001, ps. 192-193) 

 

 Na leitura que a autora de Sobre a Revolução faz, o passado dos EUA ajudaria 

muito nos destinos da revolução – se antes se havia colocado que a libertação pode ter 

lugar diante da monarquia “limitada” essa situação seria pretérita à Revolução 

Americana. Deste modo, dentre as particularidades históricas dos EUA, Hannah Arendt 

aponta aquela já mencionada “adorável igualdade”. No entanto, o solo sobre o qual se 

ergueria a Revolução Americana seria ainda mais sólido na medida em que dois pontos 

deveriam ser destacados: a “questão social” seria praticamente ausente, do ponto de 

vista da esfera pública,
409

 “num país que desconhecia, em absoluto, difícil situação de 

pobreza”; e depois, e mais importante para a argumentação que seguirá mais à frente 

quando se tratar com mais cuidado da oposição entre as duas revoluções que Hannah 

                                                             
409

 Como se verá mais à frente, Arendt não diz que a “questão social” não apareça na Revolução 

Americana; antes, ela aponta sua forte presença na forma da escravidão. O modo como isso ocorre será 

visto a seguir e tem relação com a maneira pela qual a esfera pública americana vem a se organizar, 

segundo a pensadora. 
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Arendt usa como modelos para a modernidade, tratar-se-ia de um povo com vasta 

“experiência de autogoverno”.  

Veja-se: se a Revolução Francesa teria se voltado contra uma “monarquia 

absoluta”, a americana teria se voltado contra os abusos de uma “monarquia limitada”; 

se na França a “questão social” seria pungente com o acesso dos “pobres” à esfera 

pública como “Le peuble”, a situação de miséria e pobreza seria, “em absoluto”, 

desconhecida nos EUA. A história do país da Revolução Americana, assim, pareceria 

estar também, ao menos na narrativa de Arendt, “em absoluto”, alinhada com a 

emergência da liberdade. Neste sentido, a “questão social” e a pobreza parecem estar 

completa e previamente retiradas da experiência americana da revolução, que teria 

ocorrido em meio àquela “adorável igualdade” – isso, não é preciso ir a fundo da 

história americana, não ocorre de fato. Porém, está, até certo ponto, presente na 

narrativa de Arendt a qual, como á dito, é “seletiva” e visa “salvar” a experiência 

revolucionária americana.
410

 No entanto, mesmo que a visão de Hannah Arendt seja 

claramente favorável à Revolução Americana em detrimento da Francesa, isolado, tal 

diagnóstico de sua posição seria fortemente tendencioso. 

 É verdade que Arendt é enfática quando diz sobre a Revolução Francesa que “os 

homens da Revolução iniciaram a emancipação do povo não qua cidadãos do futuro, 

mas qua malheureux.” (ARENDT, 2001, p. 135) E isso teria implicado nas vicissitudes 

já destacadas anteriormente as quais no limite, levariam à glorificação da violência e ao 

“terror”. Igualmente verdadeiro também é que a autora é expressa ao apontar que “a 

„questão social‟, sob a forma de assustadora situação de pobreza das massas – quase não 

teve influência na Revolução Americana.” (ARENDT, 2001, p. 27) No entanto, há 

algumas ressalvas feitas pela autora as quais devem obrigatoriamente ser mencionadas 

caso se queira dispensar um tratamento sério e cuidadoso à problemática tratada no 

momento.
411

 Assim, para evitar uma visão unilateral, deve-se apontar as diversas 

                                                             
410

  Nisto, a compreensão do já mencionado método da autora é essencial, como se explicará melhor na 

conclusão. 
411

 Fazendo referência a essas ressalvas da autora, e pelo que já se vem percebendo no decorrer do texto, 

percebe-se que a seguinte passagem de Adler acerca de Sobre a Revolução é extremamente simplista e 

unilateral, embora possa conter algum grau de verdade quando se tem em conta a linha geral do 

argumento arendtiano: “Seu texto é de fato um vibrante manifesto a favor da Revolução Americana, 

pacifista e legalista, produtora da Constituição, e um questionamento da Revolução Francesa, violenta e 

destrutiva, desnaturada pelo robespierrismo e pelo desprezo ao povo.” (ADLER, 2007, p. 426) 
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ressalvas que a pensadora faz à “questão social” em meio à experiência americana. 

Nisso, entretanto, é igualmente válido verificar a influência dessas ressalvas na linha 

geral de interpretação de Hannah Arendt sobre a revolução, verificando-se como ela se 

posiciona e como ela narra a experiência americana mesmo tendo consciência das 

ressalvas previamente. 

 Tratando da questão dos “pobres” e da compaixão na Revolução Americana, 

mais especificamente de John Adams, a pensadora menciona que se deve recordar que: 

 

 A ausência da questão social da cena americana era, afinal, extremamente enganadora, 

e que a miséria abjecta e degradante estava presente em toda a parte sob a forma da 

escravidão negra. (ARENDT, 2001, p. 85) 

 

 Há de se notar que Arendt é incisiva quanto ao caráter “extremamente 

enganador” da “ausência da questão social”. O tom que ela usa é claro. Ela inclusive 

enfatiza a existência da “miséria objecta e degradante” no solo americano em que 

haveria aquela já mencionada “adorável igualdade”. E mais: isto se daria “por toda a 

parte sob a forma da escravidão negra”. Ou seja, a autora de Sobre a Revolução é 

consciente quanto à existência de contradições e de antagonismos no solo americano. 

Quanto a isso não há dúvidas. No entanto, pelo que se viu até aqui, em sua interpretação 

acerca da Revolução Americana, esses elementos não teriam importância essencial, 

mesmo que fossem parte ineliminável da sociedade americana. 

Isso, em parte, se explicaria pelo fato de aquele elemento nefasto na Revolução 

Francesa, a compaixão, pretensamente não estar presente na Revolução Americana – e 

isso será visto com mais cuidado à frente. Tratando da posição de Rousseau sobre a 

pobreza, diz-se: 

 

Desde então, a paixão da compaixão habitou e guiou os melhores homens de todas as 

revoluções, e a única revolução em que a compaixão não desempenhou qualquer papel 

na motivação dos actores foi a Revolução Americana. (ARENDT, 2001, p. 86) 

 

 A oposição da Revolução Americana quanto à Revolução Francesa neste ponto 

apareceria clara também. As conseqüências trazidas pela compaixão, assim, também 

estariam ausentes na experiência americana. Estaria a experiência americana, assim, 
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livre daquela configuração dos homens da Revolução Francesa, “tão mesquinhos a 

ponto de serem incapazes de agir humanamente, a menos que se sintam instigados e por 

assim dizer compelidos pela própria dor, ao ver os outros sofrerem.” (ARENDT, 2008 

b, p. 23) Neste sentido, mesmo destacando que “a ausência da questão social da cena 

americana era, afinal, extremamente enganadora”, as conseqüências, levadas com tons 

de “elementos totalitários” na Revolução Francesa e em sua influência, estariam 

ausentes no caso americano.  

Assim, haveria, em verdade, pobreza sob a forma de escravidão, algo que Arendt 

certamente crê ser aviltante. No entanto, a emergência da “questão social” à cena 

pública não teria tido lugar de modo preponderante de maneira que, no caso americano, 

a esfera pública e a política não teriam sido irremediável ou essencialmente 

contaminadas pela necessidade, tão criticada por Hannah Arendt. Ou seja, aqui fica 

claro que o relato da autora sobre a Revolução Americana é essencialmente condizente 

com sua concepção acerca da historia: a última seria “seletiva” e se prestaria à mera 

“justificação” ou à “salvação” – deste modo, fica claro que a apreensão arendtiana da 

experiência americana tem em conta alguns aspectos específicos desta última em 

detrimento de outros. Mesmo com a existência da escravidão negra em mente, o tom 

geral da análise de Arendt vem sendo enfatizar o aspecto essencialmente contrário à 

necessidade e à Revolução Francesa da Revolução Americana. Essa última vem 

aparecendo, de modo “exemplar”, com o sentido aceito e elogiado pela autora no que 

toca as revoluções modernas, as quais deveriam se prestar a um “novo começo” sob a 

forma de uma “nova forma de governo”. Percebe-se: na narrativa da autora, é pungente 

não a história americana efetiva, mas o tom de sua teoria política. 

 Mesmo com a escravidão, a Revolução Americana será o grande modelo de 

Hannah Arendt. Isso, como já ressaltado, não implica em a pensadora ignorar as 

vicissitudes da escravidão. No entanto, ao contrário do que teria acontecido na 

Revolução Francesa, a efetiva existência da “questão social” não teria tido aquelas 

conseqüências “desastrosas”.  

 Por vezes, chega a parecer que Hannah Arendt lamenta ter a escravidão, um fato 

ineliminável da história americana, efetivamente tido lugar. E nisso, ela chega a 

conclusões que, caso enfatizadas, tirariam grande parte da força de seu argumento em 

favor da Revolução Americana. Veja-se: 
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Se não fosse pela presença da escravidão do negro na cena americana, seríamos tentados 

a explicar este extraordinário aspecto exclusivamente pela prosperidade americana, pela 

“adorável igualdade” de Jefferson, ou pelo facto de que a América era com certeza, 

como dizia William Penn, “o bom país do homem pobre”. Assim, estamos inclinados a 

perguntar se a bondade do país do branco pobre não dependia em grau considerável do 

trabalho do negro e da miséria negra – viviam mais ou menos 400.000 negros 

juntamente com 1 850 000 brancos na América nos meados do século XVII, e mesmo 

na ausência de elementos estatísticos certos, podemos estar seguros de que a 

porcentagem de indigência e miséria era consideravelmente mais baixa nos países do 

velho mundo. Podemos, portanto, concluir apenas que a instituição da escravidão traz 

consigo uma obscuridade ainda mais negra do que a obscuridade da pobreza; o escravo 

e não o homem pobre era “totalmente menosprezado”. (ARENDT, 2001, p. 86) 

 

 Nessa passagem, Hannah Arendt se refere à ausência da compaixão, ou ao 

menos do papel central dela, da preponderância dela, na Revolução Americana – isto é 

caracterizado pela autora como um “extraordinário aspecto”. A explicação quanto a ele 

não estaria somente naquilo Arendt, como se viu acima, ressaltara anteriormente. Aqui, 

aparecem também a “adorável igualdade” e a “prosperidade americana” como fatos ao 

lado da existência da escravidão – e isso é essencial. A existência da última faria com 

que não fosse possível explicar somente com base nos pontos “positivos” ressaltados 

anteriormente o grau de influência menor exercido pela compaixão na Revolução 

Americana. No que, neste ponto, percebe-se mais uma vez que, na interpretação da 

autora, assim como em sua teoria, não serão os fatos econômicos e sociais o decisivo. 

Esses fatores destacados agora nessas ressalvas, em grande parte, fazem parte daquilo 

que deveria ser extirpado com a libertação, a qual já estaria essencialmente, mas, como 

se vê,  não totalmente, cumprida nos EUA antes da revolução.  

Assim, a explicação dada pela autora não estará centrada nesses fatores os quais 

teriam sido valorizados na Revolução Francesa, e, no século XX, no marxismo e na 

Revolução Russa. A existência da escravidão, mesmo que devesse ser criticada no caso 

americano, não invalida aquilo visto anteriormente. A narração da autora, pois, 

conscientemente, não dará muita atenção a esse aspecto da história americana, o qual 

sempre fora essencial aos teóricos marxistas.
412

 

A diferença essencial da Revolução Americana para a Revolução Francesa seria 

essencialmente política, ligando-se à constituição de um novo “corpo político” e à 

“fundação” – em sua narrativa, os aspectos ligados à produção, como a existência de 

                                                             
412

 Veja-se, por exemplo, hoje, LOSURDO, 2006 b. 
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escravidão, não serão centrais. Note-se, deste modo, que mesmo a forma pela qual a 

autora vê o desenrolar desta experiência, que valoriza muito, tem muito de sua teoria 

política: o essencial na revolução não é a transformação consciente de uma realidade ou 

de um modo de produção, mas as tarefas da política, uma “nova forma de governo”. Os 

fatores econômicos, ligados à necessidade, sequer seriam determinantes: estando eles 

presentes tanto na Europa como nos EUA, eles – aqui expressos principalmente na 

“questão social” - por si sós, não explicariam coisa alguma; deste modo, embora Arendt 

sempre enfatize a “questão social” no caso da Revolução Francesa, agora, há de se notar 

que esta só teria a importância na medida em que os “pobres”, em meio à compaixão, 

tornam-se “le Peuble”. Ou seja, mesmo a explicação de Arendt quanto às peculiaridades 

históricas de determinado país não se encontra nunca, essencialmente, no nível 

econômico; a pensadora havia destacado anteriormente o “autogoverno” e esse 

elemento será central para ela, estando conjugado com o federalismo. Neste ponto da 

análise, já se levanta a questão na medida em que aquele governo, “para o povo” – 

relacionado, segundo a autora, à compaixão - não teria lugar no “autogoverno”, de 

maneira que a organização política pretérita dos EUA seria um aspecto essencial para 

que não se permitisse que a compaixão fosse central ou preponderante. 

 É de se notar neste ponto que, para a autora, tanto se trata de uma questão 

política que se havia mencionado que a compaixão “não desempenhou qualquer papel 

na motivação dos actores foi a Revolução Americana.” 

 Aí se tem um ponto importante o qual ainda não foi ressaltado com o devido 

cuidado. Se a ênfase que a autora colocou nos homens da Revolução Francesa, os quais 

veriam o “povo” como uma massa passiva, não permitia tirar conclusões sobre quem 

efetivamente teria atuado em prol da revolução, a questão agora é significativamente 

distinta. No caso francês o “povo” teria se mobilizado formando uma massa de 

“infelizes” atuando de acordo com seus desejos e com suas necessidades mais 

elementares de maneira que teria havido uma “torrente” revolucionária. Na Revolução 

Americana, por outro lado, não havendo uma “questão social” que influenciasse de 

modo decisivo os “actores”, poderia aparecer uma esfera efetivamente pública e 

política. Ou seja, na esfera pública, não haveria se configurado uma “massa”; e isso 

estaria intimamente relacionado ao fato de as necessidades, segundo Arendt, não terem 

sido levadas a público pelo “povo”, permanecendo a política aberta para os “actores” da 

revolução, os quais não estariam imbuídos da compaixão que teria acompanhado os 
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homens da Revolução Francesa. Deste modo, deve-se ressaltar: mesmo com a existência 

da escravidão teria existido espaço nos EUA para a autêntica “ação”, o que será tratado 

com mais cuidado quando se analisar a questão da “fundação”. Aqui, entretanto, é 

preciso mencionar este aspecto peculiar da posição arendtiana quanto ao caso americano 

- a escravidão, em verdade, faria com que a “ausência da questão social” fosse 

“extremamente enganadora”, porém, isto não afetaria a “abertura” presente na 

experiência americana uma vez não tendo sido central. A escravidão, assim, seria algo 

degradante e muito incômodo, no entanto, sua existência não teria trazido, como na 

França, a necessidade e os desejos da “massa” e dos “pobres” à esfera pública. Isso seria 

o essencial para a autora. 

Aparece uma questão que é ventilada rapidamente por Hannah Arendt mas que, 

como já dito, poderia retirar grande parte da força de sua argumentação: a autora diz que 

“estamos inclinados a perguntar se a bondade do país do branco pobre não dependia em 

grau considerável do trabalho do negro e da miséria negra” – neste ponto, ela tende a 

ligar de maneira indissociável as questões sociais e econômicas com as questões 

políticas; isto, entretanto, como se sabe, é rechaçado pela autora, quem, logo a seguir, 

faz ressalvas quanto a este raciocínio dizendo que, sobre o assunto, se pode “concluir 

apenas que a instituição da escravidão traz consigo uma obscuridade ainda mais negra 

do que a obscuridade da pobreza; o escravo e não o homem pobre era “totalmente 

menosprezado.” A própria Arendt, assim, depois de citar algumas estatísticas 

comparativas entre os EUA e a Europa, retira de campo a mencionada 

indissociabilidade; e isto se dá também na medida em que para ela: 

 

A escravidão não fazia mais parte da questão social para os europeus do que para os 

americanos, de modo que a questão social, quer estivesse realmente ausente, quer 

apenas oculta na escuridão, era inexistente para todos os objectivos práticos e, tal como 

ela, a mais forte e talvez mais devastadora paixão que motiva os revolucionários, a 

paixão da compaixão. (ARENDT, 2001, p. 87) 

 

Desta maneira, fica claro que as distintas condições objetivas e materiais não 

explicariam o caráter “desastroso” do caso francês e o caráter bem-sucedido do caso 

americano; antes, embora se aponte diferenças e vantagens nas condições nas quais se 

dá a experiência americana, isto parece não ser o decisivo. O central parece ser o fato de 

a escravidão e a “questão social”, claramente ligadas à esfera produtiva e às 
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necessidades vitais, serem “inexistentes para todos os objectivos práticos” em meio 

aqueles que atuam em público; deste modo, mesmo que a hipótese segundo a qual “a 

bondade do país do branco pobre não dependia em grau considerável do trabalho do 

negro e da miséria negra” se confirmasse, isso não afetaria as conclusões da autora de 

Sobre a Revolução substancialmente. Com certeza sua argumentação perderia muito de 

sua força caso se insistisse neste aspecto; no entanto, um aspecto central à sua teoria 

novamente vem à tona aqui: a questão do “novo começo” indissociável da noção de 

“ação” – a narrativa arendtiana acerca da Revolução Americana terá, de modo 

“seletivo” e, novamente, não isento de uma carga manipulatória, essa questão como 

foco.  

Deve-se lembrar, assim, que a “ação”, apta a trazer algo de “absolutamente 

novo”, não possuiria condições materiais determinadas que a tornaria mais ou menos 

previsível; antes, ocorreria o contrário: a “ação” viria como uma espécie de “milagre”. 

Ela teria seu grande trunfo justamente em romper com o automatismo e com o caráter 

cíclico visto por meio do “trabalho” e do “labor” (relacionados por Arendt ao conceito 

de história o qual critica) – assim, se o paradigma, o modelo, do “trabalho”, imbuído de 

um telos, teria sido central à Revolução Francesa, o mesmo não teria ocorrido no caso 

americano. Veja-se: não deveriam ser consideradas como fundamentais as condições 

objetivas do caso americano, embora não pudessem ser desconsideradas – a experiência 

propriamente política deste país, ligada ao “autogoverno”, por outro lado, teria papel 

muito relevante. Ou seja, os aspectos ressaltados como relevantes são todos ligados à 

política – a concepção de Arendt tem por central a política, e isso aparece aqui com 

força e terá conseqüências importantíssimas para o seu pensamento e para a época em 

que se insere, e isso vem sendo visto aqui. No entanto, algo importante sobre isso é que 

aqueles que atuam na esfera pública, os “actores” da revolução, em oposição aos 

“pobres” e às “massas”, ganham muita importância na teoria de Hannah Arendt. Mesmo 

com a escravidão, ou, justamente por causa dela, esses “actores” seriam essenciais aos 

rumos do “acontecimento” da Revolução Americana. 

Anteriormente a análise da compaixão dos revolucionários franceses teria dado 

base ao “terror” oriundo da “luta contra a hipocrisia”; agora, a ausência da compaixão 

nos revolucionários americanos também tem um papel não desprezível. Deste modo, a 

posição da autora diante das revoluções modernas vem a ser permeada pela valorização 

de figuras políticas individuais, tratando tanto de Robespierre no caso francês como dos 
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“founding fathers” no caso americano. Isso se coloca de acordo com a noção arendtiana 

de “ação”. Essas figuras são de enorme importância em sua narração e são eles, para a 

autora, os “actores” da revolução - e isso se relaciona à configuração da esfera pública 

na autora, que será vista melhor mais à frente. Resta claro, pois, que o procedimento 

arendtiano é contrário àquele que enfatiza as relações de produção de determinada 

formação social e as classes sociais existentes na sociedade. Pode-se mesmo dizer que 

as condições econômicas segundo as quais determinada sociedade se reproduz são de 

pouca importância para a autora no que toca os rumos de um “acontecimento”. Sua 

concepção de história assim supõe. E a questão é esclarecida na seguinte passagem: 

 

a questão social interferiu não menos marcadamente, apesar de muito menos 

dramaticamente, do que no decurso da Revolução Francesa. Contudo, a diferença é 

ainda profunda. Como o país nunca fora dominado pela pobreza, foi a “paixão fatal pela 

riqueza súbita”, mais do que a necessidade, que se encontrou no caminho dos 

fundadores que, segundo as palavras de Pendleton, sempre tendeu “para extinguir todo 

o sentimento de dever político e moral”, podia ser sustentada, pelo menos por tempo 

suficiente para lançar as fundações e construir o novo edifício – ainda que não por 

tempo suficiente para modificar o espírito daqueles que o viriam a habitar. O resultado, 

em contraste como que aconteceu na Europa, foi que as noções revolucionárias de 

felicidade pública e de liberdade política jamais desapareceram totalmente da cena 

americana; tornaram-se parte da própria estrutura do organismo político da república. 

(ARENDT, 2001, p. 169) 

 

 Continua-se a apontando as diferenças entre o caso americano e o francês; busca 

Arendt mostrar, assim, que a “questão social” também teria interferido na Revolução 

Americana, mesmo que “menos marcadamente”, e ela não deixa de criticar essa 

influência. Assim, vale ressaltar que mesmo com a existência da escravidão, os EUA 

nunca teriam “sido dominado[s] pela pobreza”; a autora, assim, faz inúmeras ressalvas 

quanto a existência da escravidão em solo americano, no entanto, não teria sido a 

existência dessa a atrapalhar o desenvolvimento de um âmbito efetivamente político – e 

isso é essencial. O perigo, antes, estaria na “paixão pela riqueza súbita” a qual tenderia a 

pôr em risco o “sentimento de dever político e moral”. No que há de se perceber que 

algo já levantado anteriormente aparece aqui também: há uma ênfase da autora está nos 

“actores” da revolução, naqueles que atuariam na esfera pública de maneira política, e, 

como tal, de acordo com a busca da liberdade. O maior problema na construção da 

república americana, pois, não estaria na existência da escravidão, mas no fato de existir 

uma tendência por parte dos habitantes dos EUA no sentido de uma “paixão pela 

riqueza súbita”. A tarefa mais importante por parte da revolução, como já dito, seria 
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aquela ligada à liberdade, ao “novo começo” o qual apareceria politicamente na medida 

em que a república se equacionaria como uma “nova forma de governo”; sem o 

desenvolvimento “dramático” da “questão social”, mesmo com a existência da 

escravidão, uma república não nasceria natimorta nos EUA; antes, se daria o oposto. 

Hannah Arendt, deste modo, não vê o país da Revolução Americana sem algumas 

críticas. No entanto, mesmo com os problemas apontados, a política poderia florescer 

por lá e é isso que é enfatizado. A “paixão pela riqueza súbita” teria podido ser 

controlada e teria sido possível “lançar as fundações e construir o novo edifício”, o que 

ocorreria de acordo com aquilo de mais proveitoso em uma revolução, um “novo 

começo”, como se verá melhor posteriormente, equacionado com a noção de 

“fundação”. 

 O modo como a autora narra a experiência americana, assim, é marcante na 

medida em que ela enfatiza aspectos que valora e, mesmo apontando aspectos nefastos, 

“seletivamente”, não os coloca como centrais. A Revolução Americana, assim, aparece 

como uma imagem invertida da Revolução Francesa. O fato de, mesmo com os 

problemas da sociedade americana, ter-se podido “construir um edifício” seria da maior 

importância para a autora. Chaga-se mesmo ao ponto de ela colocar como resultado de 

tal empreitada “as noções revolucionárias de felicidade pública e de liberdade política 

jamais desapareceram totalmente da cena americana; tornaram-se parte da própria 

estrutura do organismo político da república”. Para Arendt, as qualidades ligadas ao 

público e ao político estariam na própria constituição da república americana, ao 

contrário do que teria acontecido no caso francês em que a compaixão teria sido central 

levando, em último caso, ao “terror” e à glorificação da violência. A “pobreza”, assim, 

seria um grande problema, juntamente com a “questão social”, quando estas trazem a 

necessidade à esfera pública. Quando isto não ocorre, entretanto, a revolução se 

delinearia de maneira distinta e proveitosa. Mesmo que o caso americano possa trazer 

consigo problemas que considera sérios, esses últimos não são essenciais para a 

pensadora quando se trata das tarefas de uma revolução que venha a trazer a liberdade, 

ancorada em uma “nova forma de governo”. Deste modo, na narrativa da autora de 

Sobre a Revolução, a “questão social” e a questão da liberdade aparecem diretamente 

ligadas na Revolução Americana na medida em que a esfera pública não teria sido 

invadida pela necessidade; a “questão social” – sob as vestes da escravidão – não teria 

sido central para o delineamento da experiência americana. Mesmo manchando a 
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sociedade americana, a escravidão teria tido uma influência muito menos decisiva na 

revolução que a emergência do “povo”, dos “pobres”, na Revolução Francesa.  

A “fundação” da liberdade teria sido possível no caso americano, mesmo com as 

adversidades. E essa seria a principal tarefa de uma revolução, de maneira que a 

Revolução Americana aparece essencialmente como bem-sucedida, mesmo com a 

presença de tamanha desumanidade como a escravidão. 

 Falando da relação da revolução com a “fundação” e das tentativas 

revolucionárias da modernidade, Hannah Arendt afirma: 

 

Dessas tentativas, somente uma, a Revolução Americana, foi bem sucedida: os pais 

fundadores, como - o que é bem peculiar – podemos ainda chamá-los, fundaram um 

organismo político inteiramente novo prescindido da violência e com auxílio de uma 

Constituição. E tal organismo durou pelo menos até o dia de hoje, a despeito do fato de 

em nenhum outro local o caráter especificamente moderno do mundo atual produzir 

expressões tão extremas em todas as esferas não políticas da vida como nos Estados 

Unidos. (ARENDT, 2000, p. 185)  

 

 A passagem deixa clara a mencionada dissociabilidade quanto às outras esferas 

da vida em relação à política. Assim, a Revolução Americana apareceria como a única 

revolução moderna bem-sucedida – ela teria expressado aspectos essenciais à política e 

isso seria o central para se averiguar o sucesso de uma revolução. A última, assim, seria 

um fenômeno essencialmente político, sempre é bom ressaltar. Nesta esteira, o que teria 

se dado no caso da Revolução Americana, “sem auxílio da violência”, seria a própria 

política – e nesse ponto, a pensadora acredita que a experiência americana teria sido 

uma demonstração moderna da possibilidade de “novos começos”, amparados pela 

“ação”. Isto se torna mais importante quando se vê que, do ponto de vista de Hannah 

Arendt, o principal da Revolução Americana estaria colocado de maneira dúplice. De 

uma maneira negativa: pela pouca importância que teria sido dada à violência e à 

“questão social” por parte dos “atores da revolução” (mesmo que ambas pudessem estar 

presentes); e de maneira positiva quando se tem em mente o fato de se ter “fundado” 

“um organismo político inteiramente novo”. Este último aspecto seria de importância 

central à pensadora, estando tal questão associada ao próprio “novo começo” tão 

apreciado e elogiado por Arendt; isso será visto depois. Deste modo, a Revolução 

Americana – mesmo não se tratando de um país e de uma sociedade sem problemas 

seriíssimos, como a escravidão – é vista como um grande modelo, um grande 
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“exemplo”, pela autora que enxerga corporificados no caso americano tanto o “novo 

começo” quanto a não centralidade e a não preponderância da violência. Pode-se dizer, 

de certo modo, que aquilo que a autora mais enfatiza em sua teoria, o “esquecimento 

moderno da política”, vem aqui à tona na medida em que haveria uma contraposição a 

ele na própria modernidade, uma oposição à situação a qual Hannah Arendt rechaça. 

Neste ponto, a passagem citada acima traz algo interessante: em detrimento do 

movimento do “povo”, a Revolução Americana teria trazido instituições sólidas, 

baseadas em uma constituição: em oposição à massa, quem teria sido proeminente 

teriam sido os “pais fundadores”. Ou seja, a experiência americana teria sido oposta à 

francesa em todos os aspectos que seriam centrais aos rumos das respectivas revoluções. 

Se a Revolução Francesa teria tido influência na modernidade, isso teria ocorrido na 

esteira do “esquecimento da política”; até aqui, a questão é clara pelo que já foi exposto. 

No entanto, o que se dá com a Revolução Americana aparece de maneira muito dúbia 

quando se tem em conta um aspecto em especial que teria, segundo a própria autora de 

Sobre a Revolução, permeado a sociedade americana desde os seus primórdios 

revolucionários. A Revolução Americana não teria como característica ter influenciado 

a vida política moderna. Como já visto, os aspectos mais nefastos da Revolução 

Francesa, por outro lado, teriam tido grande importância. A Revolução Americana, 

mesmo não sendo influente, teria tido como resultado fazer com que aquelas instituições 

elogiadas por Hannah Arendt durassem até o presente da autora.  No que se deve 

enfatizar o maior problema trazido junto com este fato – e o problema presente dos 

EUA aparece tal qual a questão da escravidão apareceu anteriormente à Arendt: como 

uma ressalva. Para a autora aqui estudada, as instituições teriam tido vida, uma vida que 

poderia trazer à tona o autenticamente político, “a despeito do fato de em nenhum outro 

local o caráter especificamente moderno do mundo atual produzir expressões tão 

extremas em todas as esferas não políticas da vida como nos Estados Unidos.” Ou seja, 

desde a Revolução Americana, a pensadora vê o país de maneira que aquilo que mais 

valoriza e o mais “extremo em todas as esferas da vida” aparecem juntos.  

No entanto, é daí que, de maneira “seletiva”, suas narrativas acerca das 

possibilidades de se recuperar na modernidade um “tesouro perdido” aparecem. Nos 

EUA também o que mais valoriza e rechaça aparecem juntos, mas a autora visa separá-

los. Como já se enfatizou, somente por um momento, a pensadora pondera a ligação 

existente entre esses aspectos “extremos” e os aspectos que julga serem vantajosos no 
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caso americano. Isso teria se dado quando ela cogita estabelecer uma ligação entre a 

escravidão e a “adorável igualdade”. Dizia a pensadora que “estamos inclinados a 

perguntar se a bondade do país do branco pobre não dependia em grau considerável do 

trabalho do negro e da miséria negra”. Já se mencionou aqui que, caso a resposta da 

pensadora a essa assertiva fosse positiva, sua argumentação perderia grande parte de sua 

força uma vez que essa questão teria que ser enfatizada em detrimento do quadro geral 

que ela traça da Revolução Americana. No que se deve enfatizar: de acordo com sua 

teoria acerca da história, Hannah Arendt é “seletiva” quanto aos aspectos que enfatiza 

em sua narração sobre a experiência americana e ela o faz de maneira que esta última 

aparece, tal qual a Revolução Francesa, como dotada de “validade exemplar”. Ou seja, 

de um lado apareceria uma revolução em que os “pobres” vêm a público trazendo a 

necessidade e, diante da compaixão dos homens da revolução, tendo consigo o germe de 

“elementos totalitários”. Doutro lado apareceria uma revolução a qual teria consigo a 

possibilidade do “novo começo” calcado na forma republicana de governo a qual teria 

sido pensada em termos essencialmente políticos pelos “actores da revolução”, os quais, 

imbuídos do espírito da “fundação”, teriam sido chamados de “pais fundadores”. Deste 

modo, há de se perceber que, mesmo que as Revoluções Francesa e Americana não 

sejam efetivamente opostas eventualmente, isso não é o essencial para pensadora. O 

objetivo da autora em Sobre a Revolução não é trazer a realidade dos fatos históricos à 

tona: ela não busca a ligação estabelecida entre as “esferas da vida” – antes, Hannah 

Arendt faz um recorte da “esfera política”, enfatizando os rumos desta em cada caso e 

vendo resultados opostos em cada experiência. Isso, como dito, está em seu pensamento 

desde o começo e dá delineamentos essenciais a seu método.
413

 

Os “aspectos extremos”, mencionados com tons de ressalva antes, deste modo, 

não fariam diretamente parte da esfera que Arendt tem em mente, sendo possível, como 

já dito, que convivam com aquilo que a pensadora julga mais digno de apreciação – esse 

é o modo como a sua narrativa se delineia. E o caráter “seletivo” que torna 

“exemplares” as duas experiências revolucionárias é enfatizado com os critérios da 
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 Hobsbawm, assim, aponta de modo correto que “o historiador ou o sociólogo, por exemplo, ficarão 

irritados, diferentemente do que ocorre com a autora, por uma certa ausência de interesses pelos próprios 

fatos.” (HOBSBAWM, 2003, p. 205) 
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teoria política da autora e de acordo com sua teoria acerca da história, o que implica na 

presença, aqui marcante, de elementos manipulatórios.
414

 

 Percebe-se que a revolução não é, para a pensadora aqui estudada, uma ruptura 

com uma situação objetiva e socialmente determinada; antes, ela aparece com termos, 

no sentido dado ao tema por Arendt, essencialmente políticos de um “novo começo”, o 

que significa que a ênfase está em dois pontos: no modo pelo qual a revolução vem à 

tona e nas conseqüências da revolução para a esfera pública. De um lado, pois, aparece 

a comparação entre aqueles que trazem a necessidade à esfera pública ou aqueles que 

atuam politicamente sem recorrer à violência; doutro, emerge o modo como a revolução 

se desenrola, se amparada pelo discurso, pela “abertura”, ou pela “compaixão”. Deste 

modo, traça-se a oposição entre a Revolução Americana e a Francesa recorrendo a 

visões particulares acerca desses “acontecimentos” – tem-se, como já dito, uma 

apropriação “seletiva” do que teria se passado em cada caso. Mesmo percebendo que 

poderia a questão não ter se colocado efetivamente como narrada, a autora, em meio ao 

“esquecimento da política”, busca nas “estórias” particulares a “validade exemplar” 

para que o presente seja iluminado pelos elementos trazidos pelo passado por aquele 

que faz as vezes do historiador. A própria autora de Sobre a Revolução, pois, se coloca 

na posição de historiadora e, como tal, encontrar-se-ia diante daquilo mencionado 

anteriormente: do desafio de se narrar a história de maneira que essa apareça não só 

como “justificação”, mas com “salvação”. E as implicações desse procedimento, 

essencialmente idealista, já foram enfatizadas, tendo em si grau considerável de 

manipulação. 

 Ou seja, a autora vê a história das revoluções modernas de maneira que essas 

teriam contribuído de maneira significativa para o “esquecimento da política”. 

Novamente, assim como ocorrera outrora em Origens do Totalitarismo, a pensadora 

tem como propósito tratar de algo o qual ela vê como nefasto. O caso aqui, no entanto, é 

distinto, pois não só as revoluções modernas não teriam em si toda a carga sem 
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 Isso, como se vem enfatizando nesse texto, liga-se ao contexto de decadência ideológica da burguesia, 

analisado por Lukács. Aqui, não é local para se tratar desse aspecto com mais cuidado, no entanto, vale 

citar uma passagem de Lukács sobre a historiografia de Guizot para ver que há similaridades marcantes 

com o que a autora faz com as suas narrativas. Veja-se a passagem do pensador húngaro: 

“metodologicamente, essa mudança de orientação manifesta-se no fato de que, como vimos em Guizot, os 

teóricos evitam cada vez mais entrar em contato diretamente com a própria realidade, colocando no 

centro de suas considerações, ao contrário, as disputas formais e verbais com as doutrinas precedentes.” 

(LUKÁCS, 2010 b, p. 54) 
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precedentes atribuída ao “totalitarismo”. Elas teriam também algo oposto aos 

delineamentos da modernidade, em que a política se encontraria desacreditada. Essa 

oposição apareceria não só nos primórdios das revoluções, em que elas sequer visariam 

à transformação da realidade nos moldes de uma história “feita pelo homem” - ela 

surgiria principalmente corporificada na Revolução Americana. Oposta à Revolução 

Francesa, esta última deveria, por assim dizer, ser “salva” - e é isso a que Hannah 

Arendt se propõe, como já se percebe neste ponto.  

Deste modo, se a revolução traria tanto a violência como o “novo começo”, ou 

seja, elementos opostos para a pensadora, o caso americano seria um caso de “validade 

exemplar” de um “novo começo”, enquanto o caso francês seria aquele que influenciara 

a modernidade com força, no limite, com “elementos totalitários”. E, como já dito, o 

caráter “seletivo” da narrativa, da história em Arendt é que permite que ela narre ambas 

as experiências com tintas tão opostas. Aqui aparece, portanto, a peculiaridade da 

narrativa de Hannah Arendt sobre as revoluções: ela pretende cumprir aquilo que a 

autora colocara acerca da história. Ela pretende ser uma “salvação” a qual iria contra o 

“esquecimento da política” – é isso que transparece em Sobre a Revolução. E mais: 

questões essenciais da realidade americana são, por assim dizer, “colocadas entre 

parênteses” para que se possa fazer isso. 

Aqui, já neste nível de análise, podem-se apontar algumas questões de grande 

importância pelo que se viu neste item. Antes a autora falara das “massas”, dos 

“pobres”; agora, ela fala dos “actores da Revolução Americana” quem, não obstante a 

existência da escravidão, atuariam de maneira essencialmente política tendo em conta a 

liberdade, amparada nas instituições republicanas, as quais se mostrariam como uma 

“nova forma de governo” trazida pela “fundação” – e aí o papel atribuído por Hannah 

Arendt aos “pais fundadores” é enorme, sendo esses os principais personagens para o 

caráter bem sucedido da Revolução Americana. O papel desses “grandes homens” 

também estaria sendo “salvo” por Arendt, quem, como se verá no próximo item, tem 

uma visão sobre esses homens que muito os aproxima de exemplos da antiguidade, tão 

valorizada pela pensadora. 
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4.3. Revolução, Fundação e Liberdade 

 

 Neste ponto da análise realizada sobre o pensamento de Hannah Arendt acerca 

da revolução já se têm claros muitos aspectos de seu pensamento. Ficou clara a 

oposição entre as duas revoluções que servem como modelos quanto: a “questão 

social”, aos “actores da revolução”, ao papel da política entre outras questões. No 

entanto, um aspecto essencial é, por assim dizer, ligado ao aspecto positivo da revolução 

e vem à tona no momento: a “fundação”.  

Viu-se que ela estaria ligada não só à libertação, mas à liberdade, viu-se que ela 

corporificaria em si o “novo começo” essencial para uma revolução. Este seria 

basicamente o posicionamento da autora acerca da “fundação”: seu caráter 

especificamente político ligado à “nova forma de governo”. No entanto, caso se 

permaneça neste grau da análise, algumas peculiaridades da “fundação” em Arendt são 

também “colocadas entre parênteses” – deste modo, aqui, deve-se tratar da maneira 

como a “fundação” se apresenta em Arendt no que toca a Revolução Americana em 

especial.  

 Antes que se trate da questão da maneira adequada, deve-se lembrar que não só a 

Revolução Americana teria superioridade sobre a francesa por ter um objetivo distinto, 

a “fundação”. Sua superioridade aparece também na medida em que os próprios 

objetivos perseguidos no caso francês, segundo a autora, somente apareceriam, segundo 

Hannah Arendt, efetivamente nos EUA. 

 

A igualdade de condição, como entendida pelos jacobinos da Revolução Francesa, só se 

tornou realidade na América do Norte; no continente europeu foi substituída por uma 

simples igualdade perante a lei. (ARENDT, 2009 b, p. 32) 

 

 Percebe-se que a “igualdade de condição” só teria sido realidade nos EUA, 

justamente o país cuja revolução não procurara esse objetivo, pois a desigualdade, não 

obstante a existência da escravidão (e isso deve sempre ser enfatizado), já estaria 

razoavelmente controlada antes da revolução. E, como já dito, seria uma das grandes 

vantagens da experiência americana a qual não teria precisado buscar saciar as 

necessidades mais básicas por meio da política. No entanto, há uma distinção 
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importante que aparece na citação: Hannah Arendt diz que na Europa a “igualdade de 

condição” teria sido substituída por uma mera “igualdade perante a lei”, no que é 

possível se perceber que enquanto nos EUA as instituições teriam ficado, ao menos em 

algum grau, ligadas àquilo que as teria dado razão de ser, o mesmo não teria se passado 

na Europa em que, depois da Revolução Francesa, preponderaria o “esquecimento da 

política”. Assim, no continente europeu, ter-se-ia perdido o sentido daquele ato que 

julga tão importante: a “fundação”. Isto teria ocorrido, em grande parte, por sequer a 

Revolução Francesa ter sido bem sucedida na tarefa da “fundação”. Porém, como a 

própria pensadora reconhece, haveria, mesmo no caso francês, algo que ultrapassaria o 

moderno “esquecimento da política” - como já visto, o sentido da revolução, o qual a 

pensadora rechaça, somente se consolida com os jacobinos amparados nos “pobres” 

com a mediação da compaixão. É de se supor, assim, que mesmo a experiência vista por 

Arendt como “desastrosa”, teria seus momentos políticos, os quais seriam perdidos, 

“esquecidos”. A relação daqueles que seriam legatários da Revolução Francesa com o 

passado seria, para que se use a dicção da pensadora aqui analisada, também, de 

“esquecimento”. O que não se daria do mesmo modo na experiência americana. Isso, 

como será visto, ocorreria também na medida em que a relação desta revolução com o 

passado seria distinta da estabelecida na França. E nisso a sobrevivência do legado dos 

“pais fundadores” seria essencial. 

 Dito isto, deve-se averiguar o posicionamento da autora acerca da tarefa 

“fundação” de maneira mais direta. 

 

a única experiência política que trouxe a autoridade como vocábulo, conceito e 

realidade à nossa história – a experiência romana da fundação – parece ter sido 

completamente perdida e esquecida. E isso a tal ponto que, no momento em que 

começamos a falar e pensar acerca da autoridade, que é afinal de contas um dos 

conceitos centrais do pensamento político, é como se fossemos apanhados em um 

labirinto de abstrações, de metáforas e figuras de linguagem, em que qualquer coisa 

pode ser confundida com qualquer coisa, por não dispormos de nenhuma realidade seja 

ela histórica, seja ela da experiência cotidiana a que possamos recorrer unanimemente. 

(ARENDT, 2000, ps. 180-181) 

 

 Anteriormente ligaram-se as revoluções modernas à perda da autoridade que 

estaria colocada em um “mundo totalmente secularizado oriundo do iluminismo.” A 

autoridade, por sua vez, teria estado presente somente em uma “experiência política”, a 

“fundação” a qual, aqui, parece estar conectada somente à tradição romana. Ou seja, 
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neste ponto, pode-se ver que o tratamento dispensado por Arendt às revoluções, naquilo 

que ela julga ser mais valioso, estaria, como outrora ocorrera com a vita activa, ligado a 

algo pretérito e inserido na antiguidade. Deste modo, há de se notar que, se a autora 

renega o conceito de revolução o qual se liga à transformação consciente da sociedade e 

à história “feita pelo homem”, ela se ampara em um conceito de revolução o qual se 

contraporia ao “esquecimento” e se voltaria, ele também, a um conceito presente 

diretamente não na modernidade (a qual a própria pensadora associa à Revolução 

Americana e à francesa), mas na antiguidade romana.  Fica claro, pois, que, mesmo 

tratando do fenômeno das revoluções modernas, a pensadora não deixa de ter uma 

relação dúbia com a própria modernidade, buscando na emergência da última elementos 

os quais também poderiam ser encontrados no mundo antigo tomado por exemplo em A 

Condição Humana. Este “mundo totalmente secularizado oriundo do iluminismo”, o 

moderno, assim, mesmo que apareça como se se estivesse em uma situação em que “não 

dispormos de nenhuma realidade seja ela histórica, seja ela da experiência cotidiana a 

que possamos recorrer unanimemente”, não estaria totalmente submetido ao 

“esquecimento da política”, como os próprios esforços de Hannah Arendt indicam. 

Tanto é assim que a passagem seguinte àquela citada anteriormente traz elementos 

essenciais para o tema tratado aqui: 

 

Isso entre outras coisas indica o que se poderia provar de outras maneiras, a saber, que 

os conceitos gregos, uma vez santificados pelos romanos através da tradição e da 

autoridade, simplesmente eliminaram da consciência histórica toda experiência política 

que não pudesse se encaixar em seus parâmetros. 

Entretanto, essa asserção não é inteiramente verídica. Existe em nossa história política 

uma espécie de acontecimento para a qual a noção de fundação é decisiva, e há na 

história de nosso pensamento político um pensador político em cuja obra o conceito de 

fundação é central, se não o mais importante. Os acontecimentos são as revoluções da 

idade moderna, e o pensador é Maquiavel, situado na soleira de nossa era e que, embora 

nunca tenha usado a palavra, foi o primeiro a conceber uma revolução. (ARENDT, 

2000, p.181)  

 

 A passagem mostra que entre as revoluções modernas e a Grécia antiga, tida por 

modelo em A Condição Humana, não há um grande abismo em Hannah Arendt. Isso é 

verdade, sobretudo, quando se tem em conta a “fundação” – o que significa que o 

percurso traçado acima pela pensadora, o qual vai da Grécia, passa por Roma e chega às 

revoluções modernas, não é válido para todas as revoluções: ele aparece somente 

naquelas em que a “fundação” é essencial. No que se deve explicitar: em oposição ao 
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caso francês, o qual teria trazido inclusive “elementos totalitários”, a Revolução 

Americana estaria baseada neste caminho trilhado por Arendt. Tratar-se-ia de uma 

revolução a qual não só escaparia de grande parte das vicissitudes daquela influente 

revolução em que os “pobres” aparecem com força e que teria sido influente em meio 

ao “esquecimento da política”; a experiência americana estaria ligada à grega de que, 

segundo a pensadora de Sobre a Revolução, teriam origem grande parte dos conceitos 

da política (como entendida pela autora, claro). Ou seja, a Revolução Americana estaria, 

assim, ligada a uma experiência autêntica e “originariamente”, já nos primórdios da 

civilização ocidental, política, a experiência grega. Sua relação com o “esquecimento da 

política”, pois, seria tensa já que estaria no percurso em que a política é trazida de seu 

solo “originário” para a modernidade, formando algo que poderia ser a base para uma 

tradição revolucionária alternativa àquela da Revolução Francesa. 

Primeiramente, Hannah Arendt trata a experiência romana com certas ressalvas. 

Ela vê a “tradição” e a “autoridade” romanas tirando a vida da experiência grega, de 

maneira que os romanos aí “eliminaram da consciência histórica toda experiência 

política que não pudesse se encaixar em seus parâmetros”. Ou seja, haveria, já em 

Roma, também, um elemento inegável de “esquecimento”. Porém, a questão aparece ao 

mesmo tempo na medida em que seria justamente Roma aquela que traria algo 

essencial, como já se percebe neste ponto, para a pensadora: a “fundação”. Esta última 

teria sua origem em solo romano e estaria ligada intimamente à política em Roma. 

Deste modo, mais uma vez de acordo com a concepção de Arendt sobre a história, a 

experiência romana, sob a luz das revoluções modernas, seria vista como de grande 

valia, aparecendo de maneira “seletiva”, enfatizando-se um elemento da vida romana 

em detrimento, e mesmo em oposição, a outro. A experiência romana traria em si aquilo 

que propiciaria o mais valorizado pela pensadora de Sobre a Revolução nas revoluções 

modernas, o “novo começo”. Vista pelo prisma das revoluções modernas, a relação 

entre a “autoridade e a fundação” aparece de maneira positiva em Arendt, pois: a 

institucionalização da política aparece na medida em que o “novo começo” emerge sob 

a rubrica de uma “forma de governo” à qual é garantida estabilidade pelo próprio ato de 

“fundação” – a crença nesta última, por conseguinte, teria em si a estabilidade da 

maneira pela qual a esfera pública se organizaria depois das “ações políticas” dos 

“actores da revolução”.  
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As revoluções modernas, como visto, essencialmente a americana, estariam 

imbuídas do espírito romano da “fundação”. Elas seriam “uma espécie de 

acontecimento para a qual a noção de fundação é decisiva”. E, assim, trariam à tona não 

só a “fundação” romana, mas a “ação” a qual seria essencial aos gregos. Se a “tradição” 

e a “autoridade” romanas poderiam, em Roma, ser colocadas a favor do “esquecimento” 

dos conceitos gregos, no caso das revoluções modernas o mesmo não se daria na 

medida em que a “ação” e a “fundação” fossem convergentes, como na Revolução 

Americana. Ou seja, a relação de Arendt com a modernidade e com as revoluções 

modernas se dá de tal maneira que a autora, em sua narração, é capaz de traçar um 

percurso em que à política é dada vida. Este percurso, como ressaltado, vai da Grécia à 

Revolução Americana e tem por essencial a oposição ao “esquecimento” e a volta às 

noções originadas (e “originárias”) na Grécia antiga. Essa determinação arendtiana 

acerca da possibilidade de se traçar uma continuidade entre aquilo que haveria de mais 

valioso e “originário” e a modernidade, há de se notar, é essencial à narrativa da 

pensadora acerca da Revolução Americana. Para se entender o modo como a autora 

busca se contrapor ao “esquecimento da política” é essencial compreender esse aspecto. 

Hannah Arendt, desta maneira, mesmo que ligando a modernidade à Grécia vê a época 

em que vive com um elemento de novidade trazido pelas revoluções modernas, as quais 

teriam em si uma apropriação da experiência romana, apropriação essa em que, 

seguindo o raciocínio da autora, se vai contra o “esquecimento da política”.  

Há mesmo um posicionamento segundo o qual se trata de uma época a qual 

deveria ser vista como uma “era”. Maquiavel teria sido um dos que, “situado na soleira 

de nossa era”, teria se percebido de um aspecto essencial a ela: segundo a pensadora, 

“embora nunca tenha usado a palavra, foi o primeiro a conceber uma revolução” – no 

que se percebe que a leitura arendtiana acerca de Maquiavel também é “seletiva”. Há de 

se ressaltar que não se pode tratar da relação de Arendt com Maquiavel, ou da relação 

de Maquiavel com a modernidade e com as revoluções aqui. No entanto, deve-se 

apontar o contexto em que a pensadora traz à tona o autor italiano; ela faz isso 

enfatizando a ligação existente entre a modernidade e a Grécia a qual se daria 

justamente com mediação da Itália, de Roma. Ou seja, a autora de Sobre a Revolução 

trata de Maquiavel não tanto pela teoria política deste, mas por causa dos exemplos e 

das referências ligadas a Roma pelas quais o autor trata da modernidade emergente em 

sua época – veja-se: a tese da autora segundo a qual a noção de “fundação” seria 
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essencial às revoluções modernas não prescinde das referências romanas e, assim, a 

autora trata de buscá-las naqueles que teriam visto as questões que emergem na 

modernidade de maneira, por assim dizer, mais “originária”. Nicolau Maquiavel, nesta 

leitura, teria se “situado na soleira de nossa era”, podendo ver as questões da maneira 

pela qual elas emergiam “originariamente”.  

Arendt não trata de todos os pensadores que teriam estado na “soleira de nossa 

era”, não trata de um Bodin ou de um Hobbes neste contexto. Antes, coerente com o 

que propõe acerca da história, ela trata de um pensador que, segundo sua leitura, 

permitiria trazer à superfície um elemento de “salvação” essencial para sua 

argumentação em que o moderno “esquecimento da política” não apareceria como 

inelutável. Nesta esteira, a modernidade aparece como uma “era”, como já dito; e isso 

tem importância na medida em que essa “era” teria como um de seus elementos 

essenciais as revoluções, para a autora, portadoras de “novos começos”. Em Hannah 

Arendt, pois, a “era” do “esquecimento da política” é a mesma do “novo começo” – as 

maiores desgraças e as maiores esperanças da humanidade viriam juntas. Por isso, as 

revoluções não apareceriam obrigatoriamente em continuidade com o “automatismo” de 

uma “história feita pelo homem” – seria preciso um salto, um verdadeiro 

“acontecimento” para que se saísse do âmbito do “esquecimento”. E, como já dito, é 

assim que a pensadora vê a emergência da revolução, como um “acontecimento”, como 

algo inesperado e amparado pela “ação” de maneira que, pode-se mesmo dizer que a 

revolução emerge, para que se use a dicção de Arendt atinente à “ação”, como um 

“milagre”.  

O central para que se perceba da peculiaridade do tratamento da pensadora 

acerca da Revolução Americana não está somente no modo pelo qual a revolução 

emerge. A Revolução Francesa também teria, na leitura de Arendt, aparecido de 

maneira inesperada e também seria um “acontecimento”. Para a autora, algo de grande 

importância para o sucesso de uma revolução seria ela não só emergir como um 

“acontecimento”, mas se delinear de maneira que se permaneça amparada por aquele 

elemento de contingência e de imprevisibilidade da revolução. Isto somente seria 

possível na medida em que surge uma “nova forma de governo” em que a esfera pública 

é resguardada das vicissitudes do “labor” e do “trabalho”. Deste modo, a crença no ato 

fundador, no caso da Revolução Americana, segundo a pensadora, amparada na 

memória dos “pais fundadores”, traria consigo a crença no próprio “novo começo” 
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instaurado, o que significaria a crença na própria liberdade humana. A liberdade 

amparada nas revoluções, para a pensadora, pois, tem um dúplice caráter, ligado ao 

passado e ao futuro ao mesmo tempo: de um lado, traz consigo a noção de “fundação” a 

qual mediaria a transmissão do legado político da Grécia até a modernidade; doutro 

lado, haveria o elemento de “absoluta novidade” na revolução e tal elemento teria em si 

aquele mesmo conceito ligado ao passado e à experiência romanos. Essa noção, a noção 

de “fundação”, teria sido, como já visto, submetida ao “esquecimento” na modernidade; 

no entanto, agora é possível se perceber com mais clareza que o “esquecimento da 

política” não se daria em relação somente à Grécia antiga. Trata-se, em Arendt, de algo 

relacionado à própria “soleira” da modernidade em que a revolução seria pensada em 

unidade indissociável com a “fundação”. A modernidade, assim, teria se “esquecido” de 

suas próprias “origens” e a narrativa da autora busca recuperá-las. 

Sabendo que não seria possível recuperar diretamente a experiência grega, 

essencial para a sua teoria política, a autora apega-se àquilo que acredita trazer 

simultaneamente elementos de “ação”, encontrados originariamente na Grécia, e 

elementos ancorados na experiência romana da “fundação”. Tendo isso em conta, é 

possível se compreender a importância atribuída pela pensadora à revolução. Mesmo 

que ela seja essencialmente contrária à maneira pela qual esta é compreendida 

modernamente, Hannah Arendt ainda valoriza a revolução. Na medida em que vê nela 

algo que, mediado pela noção de “fundação”, poderia trazer aquilo que mais valoriza, a 

revolução é vista com bons olhos. Reapareceriam a “ação”, a “política” e a contingência 

da vida, esta última a qual parecia ter sido anulada pelo modelo do “trabalho” o qual 

teria sido aplicado amplamente na compreensão moderna da política. Mesmo não 

podendo trazer de volta aquilo que teria se dado na Grécia, pois, Arendt vê a revolução 

moderna como algo que teria em seu bojo os elementos outrora essenciais, elementos 

políticos os quais visa “salvar” do “esquecimento”. Isso é essencial à narração que a 

autora traça acerca da Revolução Americana. No que há de se perceber: aquilo que a 

pensadora vê como mais nefasto é propiciado justamente pela perda da crença na 

“fundação” a qual viria juntamente com o enfraquecimento das noções de autoridade, 

religião e tradição. Sobre o enfraquecimento desses três componentes se diz o seguinte:  

 

Todas as três foram condenadas quando, no início da era moderna, a velha crença no 

caráter sagrado da fundação num passado longínquo deu lugar à nova crença no 

progresso e no futuro como um progresso infindável cujas ilimitadas possibilidades 
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podiam não apenas ser jamais vinculadas a qualquer fundação passada, mas também 

interrompidas e frustradas em sua ilimitada potencialidade por qualquer fundação. 

(ARENDT, 2009, p. 98) 

 

 Novamente, vê-se a modernidade caracterizada de maneira dúbia: ao mesmo 

tempo em que ela é uma “era” em que o “novo começo” é visto na revolução, ela se 

caracteriza pela perda da “velha crença no caráter sagrado da fundação”. Ou seja, se na 

modernidade aparece a possibilidade daquilo que Arendt julga mais digno, 

concomitantemente - e com a perda da autoridade, da religião e da tradição - também 

parece se esfacelar a capacidade do homem de valorar aquilo que teria reaparecido na 

modernidade de mais valioso, a noção de “fundação”.  

Note-se que a autora coloca a “fundação” amparada por uma “crença”. O que 

torna possível ver a modernidade em sua teoria como aquela oriunda de um “mundo 

totalmente secularizado oriundo do iluminismo”. Essa secularização iria contra as 

crenças; no entanto, não só: ela viria em conjunto com a perda da autoridade, a qual, 

como visto, estaria relacionada à noção de “fundação” também. Ou seja, há de se 

perceber que, com a modernidade, questões essenciais à teoria política de Hannah 

Arendt, segundo ela mesma, perderiam seu solo. O novo solo no qual se estaria pisando 

seria, em linhas gerais, aquele do “esquecimento da política”, o qual é caracterizado 

justamente pelos componentes tão criticados pela pensadora quando tratou da noção de 

história como “feita pelo homem” e da noção de revolução que teria sido legada pela 

Revolução Francesa e teria permanecido na modernidade principalmente por meio da 

Revolução Russa. Assim, ressalta-se que haveria uma “nova crença no progresso e no 

futuro como um progresso infindável”, o que, não é preciso insistir, teria sido associado 

justamente às noções de história e de revolução as quais critica. E mais: a conseqüência 

desses delineamentos impediria que aquilo que a autora valoriza na Revolução 

Americana pudesse aparecer: tratar-se-ia de noções segundo as quais na modernidade 

“ilimitadas possibilidades podiam não apenas ser jamais vinculadas a qualquer fundação 

passada, mas também interrompidas e frustradas em sua ilimitada potencialidade por 

qualquer fundação”. No que se vê que não só a “fundação” estaria intimamente 

vinculada à liberdade. Haveria também um elemento essencial decorrente da perda da 

“velha crença no caráter sagrado da fundação”: a possibilidade de emergência de 

posições acerca da política nos moldes “pré-políticos” do “trabalho” e do “labor”.  
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 No entanto, deve-se enfatizar aqui outro aspecto do tratamento dado ao tema. Ao 

reconhecer que se trata de uma “velha crença”, Hannah Arendt, como já notado, não se 

apega somente à perda desta crença: aí, aonde esta crença parece mais perdida, é 

justamente aonde ela pode florescer novamente.  

Neste sentido, é de enorme importância enfatizar novamente que a revolução 

apareceria na modernidade como um “acontecimento”. O caráter de imprevisibilidade e 

de espontaneidade da revolução seria essencial: uma revolução que permaneça no 

âmbito daquilo que possa ocorrer em relação com o previsto anteriormente e com 

alguma finalidade previamente visada não seria uma revolução autêntica, podendo levar 

somente ao “terror” e trazendo consigo, no limite, “elementos totalitários”. Vê-se, pois: 

caso a ruptura com a religião, com a tradição e com a autoridade não se voltasse para 

uma nova noção de “fundação”, o caminho para o “esquecimento da política” já estaria, 

para a autora, traçado. No que se deve perceber que a revolução que buscasse uma 

ruptura com o passado sem um “novo começo” amparado por uma noção de “fundação” 

imbuída do caminho que vai da Grécia, passa por Roma e chega às revoluções 

modernas, estaria perdida para a pensadora. Aí estaria, de certo modo, o caráter 

desastroso da Revolução Francesa e das revoluções subseqüentes. Elas teriam se 

amparado no “esquecimento da política”. E aí, novamente, aonde a questão política 

aparece de maneira mais drástica, é se vai apostar em uma noção mais “originária” de 

política e de revolução.  

Ocorre também aquilo que foi notado em outro contexto: se antes não haveria 

em meio às relações existentes “ação” e “política” da maneira definida por Hannah 

Arendt, aqui, na modernidade efetiva em meio àquilo que chamou de “esquecimento da 

política”, não há revolução tal qual a autora descreve. O grande modelo da autora teria 

sido a Revolução Americana, a qual é tratada em Sobre a Revolução da maneira como 

já explicitamos: com referência a uma noção de história que se opõe à mera 

“justificação” e pretende ser “salvação”. Os exemplos tratados por Arendt na 

modernidade, os quais não podem ser vistos aqui, pois escapariam ao tema do presente 

escrito, é importante ressaltar, não são propriamente revoluções no sentido que a 

pensadora aborda nos textos que dão base para a presente análise. A Revolução Alemã 

de 1918-19 e a Revolução Húngara de 1956, por exemplo, sequer foram bem-sucedidas 

de modo duradouro. Antes, foram esmagadas duramente. Ou seja, mesmo propiciando 

exemplos de “ação” e de espontaneidade política à pensadora, a tarefa da “fundação”, 
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um dos principais critérios pelos quais a Revolução Americana fora julgada por Hannah 

Arendt, passa, segundo os critérios da própria Arendt, longe de ter sido realizada com 

sucesso na época da pensadora.  

Aqui, notou-se que o elemento da “fundação” seria essencial à sua concepção. 

Ele conteria em si algo que levaria para além da libertação, trazendo a liberdade. Traria 

consigo o liame o qual poderia fazer com que o “esquecimento da política” fosse 

combatido com maior vigor: a noção de “fundação”, nas revoluções modernas, faria a 

mediação entre o mundo antigo (com a pungência atribuída por Arendt à política) e o 

mundo moderno, pretensamente oposto ao desenvolvimento da “ação” humana. Assim, 

percebeu-se que se a perda da tradição, da autoridade e da religião é vista na medida em 

que traria elementos essencialmente negativos; ao mesmo tempo, porém, notou-se que 

as revoluções modernas (somente possíveis neste contexto de secularização) trariam 

consigo algo que poderia não só se contrapor ao “esquecimento” moderno da política: 

seria possível o “acontecimento”, imprevisível, que rompesse com o aparente 

automatismo da história e que teria em si um “novo começo”.  

 Agora, pois, será visto como essas noções ganham maior concretude no 

pensamento da autora quando sua análise da “fundação” no caso americano se delineia. 
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4.4. Revolução Americana, Ação, Fundação e Religião 

 

 Como mencionado, é a Revolução Americana que servirá de modelo à Hannah 

Arendt quando se trata de uma revolução bem-sucedida. Também já se disse que o 

apelo da pensadora aos “fundadores” não é de pouca importância sendo estes últimos 

tanto aqueles que entrariam na esfera pública de acordo com ditames essencialmente 

políticos como aqueles os quais tomariam para si algo essencial quando se trata da 

revolução em Arendt: a “fundação”.  

 

A superior sabedoria dos fundadores americanos, na teoria e na prática, é evidente e 

suficientemente expressiva, e apesar disso nunca teve persuasão e plausibilidade 

suficientes para permanecer na tradição da revolução. É como se a Revolução 

Americana tivesse sido feita numa espécie de torre de marfim dentro da qual o terrível 

espetáculo da miséria humana, as obcecadas vozes da mais abjecta pobreza nunca 

tivessem penetrado. E isto foi e permaneceu durante um longo tempo, o espetáculo e a 

voz, não da humanidade, mas da espécie humana. Visto não existir sofrimento em seu 

redor que pudesse ter despertado paixões, necessidades esmagadoramente urgentes que 

tivessem tentado a submeter-se à necessidade, nenhuma piedade que os levasse a 

perderem-se da razão, os homens da Revolução Americana permaneceram homens de 

acção do princípio ao fim, desde a declaração de independência à elaboração da 

constituição. (ARENDT, 2001, p. 115) 

 

 Novamente, a pensadora lamenta a influência da Revolução Francesa em 

detrimento da Revolução Americana, no entanto, aqui, ela enfatiza a “superior sabedoria 

dos fundadores americanos, na teoria e na prática”, de modo que se ressalta a oposição 

da pensadora a todos os âmbitos – a teoria e a prática - da Revolução Francesa quando 

comparada à Americana. E, se se trata de uma superioridade colocada “na teoria e na 

prática”, a pensadora também deixa claro que se opõe também aos ideais da Revolução 

Francesa; em outra oportunidade, ela chega mesmo a condenar os direitos do homem, 

dizendo que “a perplexidade dos Direitos do Homem são múltiplas, e o famoso 

argumento de Burke contra eles não é obsoleto nem „reacionário‟.” (ARENDT, 2001, p. 

132)
415

 Ou seja, quando se trata de se posicionar em relação à herança e aos ideais da 

                                                             
415

 As referências de Arendt aos ingleses quando essa trata da revolução americana, assim, ganham 

contornos importantes quando se tem em conta esse autor: ele elogia as leis inglesas quando ela se põe 

“não em princípios abstratos “como os direitos do homem,” mas como os direitos dos ingleses, e como 

patrimônio derivado de seus antepassados.” (BURKE, 2006, p. 30) “not on abstract principles “as the 

rights of mem,” but as the rights of Englishmen, and as a patrimony derived from their forefathers.” 

Assim, deve-se perceber que a influência de Burke, quando se trata elogiar os “fundadores” americanos, 
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Revolução Francesa, a pensadora de Sobre a Revolução é expressa em seu apoio aos 

pensadores da tradição conservadora como Edmund Burke – sua posição, pois, é clara: 

contrária à participação dos “pobres na política”, contrária a Marx e Hegel (para ela, 

pensadores que se prenderam aos delineamentos trágicos da Revolução Francesa) e 

favorável a pensadores como Burke e Toqueville. E a questão ganha contornos 

importantes quando se vê que a passagem imediatamente anterior a citada (essa 

passagem vista acima será tratada com cuidado posteriormente) é a seguinte: 

 

 o Reinado do Terror significou eventualmente o exacto oposto da verdadeira libertação 

e da verdadeira igualdade; ele nivelou porque deixou todos os habitantes igualmente 

sem a máscara protetora de uma personalidade legal. (ARENDT, 2001, p. 132) 

 

 Logo antes de invocar um grande expoente da tradição conservadora, Hannah 

Arendt utiliza contra a Revolução Francesa um argumento muitíssimo similar ao que 

utilizara em Origens do Totalitarismo (atinente à perda da “personalidade legal”) para 

explicar o surgimento da “massa”. Deste modo, não parece exagero supor que, em meio 

à herança da Revolução Francesa a qual a pensadora crê estar presente na modernidade 

e nas revoluções modernas (principalmente a Revolução Russa), o posicionamento da 

autora é declaradamente aquele dos conservadores como Burke. Dirigindo-se contra o 

caráter “abstrato” dos direitos do homem, há um apelo à tradição enraizada nos 

costumes de modo que a oposição que é travada entre o caso francês e o americano 

também é significativa neste aspecto.
416

 Tratando dos homens da Revolução Americana 

e do caráter contraposto à transformação e ao progresso da revolução em suas primeiras 

manifestações, neste sentido, Hannah Arendt diz o seguinte: 

 

O que eles diziam e proclamavam era, na realidade, que esses direitos, que até então 

haviam sido gozados apenas por ingleses, deveriam ser gozados, de futuro, por todos os 

homens – por outras palavras, todos os homens deveriam viver sob um governo 

                                                                                                                                                                                   
pretensamente ligados à herança inglesa, não pode ser desconsiderada. A questão, no entanto, não pode 

ser aprofundada aqui. 

416
 Vê-se, assim, que a crítica de Arendt à “questão social” também é indissociável das críticas de um 

autor conservador como Burke, quem critica tanto a Revolução Francesa como aqueles que buscam a 

igualdade e, pode-se dizer, a solução da “questão social”. Diz o autor referindo-se aos “niveladores” 

ingleses, mas com a revolução francesa em mente que “aqueles que tentam nivelar, nunca trazem a 

igualdade. [...] Os niveladores portanto só mudam e pervertem a ordem natural das coisas.” (BURKE, 

2006, p. 47) – “those who attempt to level, never equalize. [...] The levellers therefore only change and 

pervert the natural order of things.”   
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constitucional e “limitado”. A proclamação dos direitos humanos através da Revolução 

Francesa, pelo contrário, pretendia, quase literalmente, que todo o homem, pelo facto de 

ter nascido, se havia tornado possuidor de certos direitos. (ARENDT, 2001, p. 183) 

 

A contraposição ao caráter “utópico” da proclamação de direitos na Revolução 

Francesa é cristalina. Se os franceses teriam pretendido a transformação da sociedade 

por meio do apelo à natureza do homem, os americanos teriam sido muito mais realistas 

quanto reivindicavam seus direitos. No que, novamente, deve-se ressaltar que a 

pensadora acredita que há uma superioridade “na prática e na teoria” por parte dos 

homens da Revolução Americana: a posição de Hannah Arendt contra a noção de 

direitos do homem, pois, ao lado daquela dos conservadores, é clara. Aquilo que se 

buscaria na revolução nunca deveria ser a transformação da sociedade, mas sim algo 

muito menos presunçoso: um “governo constitucional e limitado” de acordo, inclusive, 

com aquilo que estaria posto nos próprios costumes enraizados em um povo. O caráter 

também restaurador da revolução, assim, é explicitado com maior concretude. E, por 

mais contraditório que possa parecer, sob o aspecto aqui tratado, para a autora de Sobre 

a Revolução, a tradição que teria contribuído para a emergência e a possibilidade do 

“totalitarismo” - por meio do “esquecimento da política” - estaria ligada aos direitos do 

homem. O que ocorreria desde a Revolução Francesa, a qual, como dito, para que se use 

a dicção da autora ao tratar do marxismo e da história “feita pelo homem”, teria em si 

“elementos totalitários”. Utopia e “totalitarismo”, assim, andariam juntos, sendo a 

primeira, no entendimento de Arendt, uma forma de “ideologia”, separando-se da 

realidade e a ignorando completamente por vezes para que se cumpra um objetivo 

previamente pensado por homens movidos ora mais ora menos pela compaixão. E ai, 

novamente, deve-se ligar esse aspecto com um posicionamento contrário à “ideologia” 

por excelência para Arendt, a “ideologia da história”, pretensamente corporificada no 

marxismo e na Revolução Russa. 

Em oposição a essa compaixão, a Revolução Americana teria se afastado dos 

ditames das “necessidades esmagadoramente urgentes” dos “pobres”, do “povo”. 

Assim, como já dito, teria havido espaço para a política e para a “ação”. Tudo teria 

ocorrido como se a Revolução Americana “tivesse sido feita numa espécie de torre de 

marfim dentro da qual o terrível espetáculo da miséria humana, as obcecadas vozes da 

mais abjecta pobreza nunca tivessem penetrado.” Essa pobreza teria penetrado na 

Revolução Francesa, nas palavras da pensadora, como o “espetáculo e a voz, não da 
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humanidade, mas da espécie humana”, o que teria como significado, como se denota da 

expressão “espécie”, um rebaixamento do homem a uma condição de animalidade, para 

que se use novamente uma expressão da pensadora, tratar-se-ia de um animal 

laborans.
417

 Ou seja, de um lado apareceria uma revolução com a política e a “ação”, 

doutro uma revolução “desastrosa” em que o homem seria rebaixado a uma condição de 

animalidade.  

E à piedade dos homens da Revolução Francesa, a autora opõe, no caso 

americano, não só uma “sabedoria superior”, mas um senso que se oporia aos impulsos 

da necessidade e da piedade. Assim, a autora louva o “realismo dos fundadores”, os 

quais teriam se colocado objetivos dissociados de “ideologias” (no sentido usado por 

Arendt, claro) na medida em que as próprias condições de vida de alguns, mesmo sendo 

deploráveis, não deveriam influenciá-los em suas atribuições propriamente ligadas à 

liberdade, à política.  Deste modo, a atitude dos “fundadores” seria aquela que poderia, 

de acordo com as condições, ter em si, em menor ou maior grau, certa indiferença 

quando a situação de miserável de outros, quanto à “questão social”, a qual a própria 

pensadora reconhece estar presente no caso americano. E longe de isso se constituir 

como um fator de desumanidade desses homens, em meio ao “acontecimento”, isso 

seria a sua grande força, a qual seria responsável pela preservação de uma esfera pública 

dissociada da necessidade e ligada à autêntica política. Pode-se mesmo dizer que a 

posição dos “fundadores” pressuporia - na prática
418

- a aceitação das condições 

materiais nas quais a revolução se dá. Ligar-se-ia a isso, inclusive, ao papel marginal da 

compaixão na Revolução Americana: os “fundadores” teriam a grande vantagem de 

“não existir sofrimento em seu redor que pudesse ter despertado paixões, necessidades 

esmagadoramente urgentes que tivessem tentado a submeter-se à necessidade”; esse seu 

realismo, assim, muito oposto aquele dos homens da Revolução Francesa, seria central e 

essencial. 

 

                                                             
417

 Deve-se apontar que com sua posição acerca da noção de espécie, Arendt a liga a algo essencialmente 

animal e vil. Para que a questão não passe em branco aqui, deve-se apontar que muitos se opuseram a tal 

compreensão tratando do gênero humano de modo histórico e ontológico simultaneamente. Veja-se 

Lukács, por exemplo: “cumpre notar que, para o marxismo o gênero não é simplesmente um conceito 

biológico-antropológico, mas também e sobretudo histórico-social.” (LUKÁCS, 2007, p. 217) 

418
 Isso significa que mesmo que os fundadores possam ter visto na escravidão, por exemplo, algo 

deplorável, a tarefa da revolução não poderia ser resolver a “questão social”. 
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O seu sólido realismo não foi nunca submetido ao teste da compaixão, o seu senso 

comum não foi nunca exposto à absurda esperança de que o homem, que o cristianismo 

tem considerado ser pecaminoso e corrupto por natureza, podia ainda revelar-se um 

anjo. (ARENDT, 2001, p. 115) 

 

Para a autora de Sobre a Revolução, seria essencial ao caráter bem-sucedido da 

Revolução Americana os “fundadores” não terem, como os homens da Revolução 

Francesa teriam feito na esteira de Rousseau, considerado os homens como essencial e 

naturalmente como bons, como “anjos”. Tratar-se-ia, assim, de um “sólido realismo” o 

qual teria afastado os “actores” da Revolução Americana das armadilhas e das 

vicissitudes da compaixão, cujas conseqüências na narrativa da autora já foram vistas 

acima. Essa questão pode certamente ser associada à “torre de marfim” mencionada 

anteriormente. Deste modo, a condição para que a “fundação”, tão valorizada por 

Arendt, pudesse ter centralidade no caso americano seria os “fundadores” terem 

escapado dos vícios de uma “absurda esperança” com seu realismo o qual não teria se 

deixado seduzir pela piedade e pela compaixão, as quais teriam levado ao malogro da 

Revolução Francesa. Isso ocorreria na medida em que, na Revolução Americana, os 

“pobres”, o “povo”, com seus desejos e suas necessidades imperativas, são retirados da 

esfera política e esta é regida por aqueles que nunca se apegam a uma noção de política 

amparada pelo “trabalho” ou pelo “labor”: “permaneceram homens de acção do 

princípio ao fim, desde a declaração de independência à elaboração da constituição”. 

Deste modo, novamente é bom ressaltar, as esperanças de Hannah Arendt quanto à 

revolução estão na criação de uma “nova forma de governo”, como o próprio termo 

colocado pela autora no processo revolucionário indica: a “elaboração da constituição”. 

E ai, novamente, fica clara a posição da pensadora, contrária a uma revolução de 

conteúdo social que buscasse a transformação consciente da realidade. 

A revolução bem-sucedida, para a pensadora, é aquela em que a situação 

pretérita ao caso americano não seja transformada radicalmente, tendo-se a mudança da 

forma de governo, amparada por uma constituição, como o principal. A revolução, pois, 

não seria social, mas essencialmente política. E, neste sentido, seguindo o raciocínio da 

autora, não seria limitada à libertação; por essa sua limitação à política, rumaria à 

liberdade. Aquilo que é apontado como uma vicissitude por autores como Marx e 

Lukács, pois, é ao que Arendt se vira. E, neste sentido, não deixa de ser sintomático que 

elementos irracionalistas venham à tona com força: 



425 
 

 

Seja como for, sempre que os homens de ação impulsionados pelo próprio momentum 

do processo de libertação começaram seriamente a se preparar para um começo 

inteiramente novo, a novus ordum seclorum, em vez de se voltarem para a Bíblia (“No 

princípio Deus criou o Céu e a Terra”) eles vasculham os arquivos da antiguidade 

romana em busca da “pungência antiga” para guiá-los no estabelecimento de uma 

República, isto é, um governo “de leis e não de homens” (Harrington). (ARENDT, 2009 

d, p. 479) 

 

Deve-se notar que a relação da pensadora com a tradição religiosa quando se 

trata da revolução é intensa também. A noção de “novo começo” é agostiniana, a 

revolução também emergiria como um “milagre”. No que diz respeito à perda da 

religião na modernidade, a questão também estaria ligada à perda da autoridade e da 

tradição, como já visto. E, nesse sentido, haveria ainda a “ideologia” do “homem bom” 

a qual teria permeado a Revolução Francesa na medida em que vai a crença em um 

homem “que o cristianismo tem considerado ser pecaminoso e corrupto por natureza” e 

vem a noção segundo a qual o homem “podia ainda revelar-se um anjo”. Os 

“fundadores” americanos teriam permanecido mais próximos da primeira posição 

enquanto os homens da Revolução Francesa teriam adotado a posição oposta. Assim, 

não é de pouca importância a relação que a pensadora estabelece acima entre a tradição 

bíblica e a tradição romana, esta última a qual, como já mencionado teria sido 

apropriada pelos “actores” da Revolução Americana fazendo com que fosse possível se 

falar na retomada, na rememoração, relativa à noção romana de “fundação”. 

O “novo começo”, o qual a autora relaciona com a “ação” e com a “revolução”, 

em seu tratamento agostiniano, ligar-se-ia à bíblia e para tratar de um “começo 

inteiramente novo”. No entanto, aqui, aquilo a que os revolucionários teriam se apegado 

seria a tradição romana. A liberdade não seria somente buscada na medida em que a 

própria capacidade para a “ação” assim suporia, ela teria por trás de si uma apropriação 

por meio de Roma da noção de “fundação” e de “novo começo”. Para Hannah Arendt, 

tal assertiva é confirmada, inclusive, na medida em que ela identifica Agostinho como 

“o primeiro filósofo cristão e, é tentador acrescentar – o único filósofo que os romanos 

jamais tiveram”. (ARENDT, 2009 e, p. 347) 
419

 Ou seja, assim como a ligação entre a 

                                                             
419

 Novamente, deve-se destacar que a apropriação que Arendt faz dos distintos pensadores é sempre sui 

generis. Já em seu doutoramento, “Hannah Arendt escolheu o „seu‟ Santo Agostinho, que ela interpreta 

de sua própria maneira. Jaspers a repreende diversas vezes ao longo do trabalho de elaboração da tese.” 

(ADLER, 2007, p. 89) 
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“fundação” e a experiência romana é explicitada pela autora, também é a relação entre 

Agostinho e Roma. E isso é de fundamental importância para o tema tratado aqui: a 

noção de “novo começo” tanto tem sua fundamentação em Agostinho como se liga à 

revolução a qual teria em si a noção romana de “fundação”. A conexão entre aquela que 

faria a mediação entre a Grécia antiga e a modernidade com a concepção de revolução 

adotada por Hannah Arendt, pois, não é desprezível. E, embora veja em Roma certo 

“esquecimento da política”, a apropriação da noção de “fundação” teria em si aquilo que 

haveria de melhor na experiência romana sem que as vicissitudes dessa emergissem 

com força; deste modo, a confluência entre a noção de “novo começo” com a noção de 

“fundação” faria das revoluções modernas um “acontecimento” essencial contra o 

“esquecimento da política”. 

E, novamente, vê-se que ao enfatizar uma apropriação da “fundação” e não a 

“fundação” romana mesma, Arendt é “seletiva” – assim, ao tratar do caso americano, 

aparecem as virtudes da “fundação” romana e não as suas vicissitudes as quais a autora 

ligara, inclusive, a uma espécie de “esquecimento”. Ela pega o “lado bom” e descarta o 

“lado mal” daquilo de que se apropria no caso da Revolução Americana, fazendo o 

oposto quando trata da Revolução Francesa, isso deve ser percebido.
420

 

Aqui, para ser possível tratar do tema levantado acima, deve-se averiguar uma 

passagem de Arendt em que trata da noção de começo “absoluto” e “relativo”: 

 

A distinção entre um começo “absoluto” e um “relativo” aponta para o mesmo 

fenômeno que enxergamos na distinção que Agostinho fez entre o principium do Céu e 

da Terra e o initium do Homem. E se Kant tivesse conhecido a filosofia da natalidade 

Agostinho provavelmente teria concordado que a liberdade de espontaneidade 

relativamente absoluta não é mais embaraçosa para a razão humana que o fato de os 

homens nascerem - continuamente recém-chegados a um mundo que os precede no 

tempo. A liberdade de espontaneidade é parte inseparável da condição humana. Seu 

órgão espiritual é a Vontade. (ARENDT, 2009 e, p. 374) 

 

 Se antes a pensadora colocara a capacidade de “ação” do homem na “condição 

de natalidade”, este tema aparece aqui novamente e com a força. A espontaneidade é 

elogiada, vista como embaraçosa para a razão, e é ligada diretamente á liberdade. Com 

                                                             
420

 Deve-se lembrar que essa espécie de procedimento já fora duramente criticada por Marx a respeito de 

Proudhon, por exemplo. 
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isso, a pensadora permanece no terreno do irracionalismo e as conotações religiosas não 

deixam de aparecer ligadas à esfera política.
421

 

As tonalidades de “milagre” teriam aparecido antes; e agora o “novo começo” 

aparece por meio de uma comparação que a pensadora estabelece entre o “momentum 

de libertação” e a “novus ordum seculorum” a qual na tradição bíblica estaria 

relacionada ao fato de que “No princípio Deus criou o Céu e a Terra”. Para que se use a 

dicção traçada acima, esse seria o principium do Céu e da Terra, chamado de “começo 

absoluto”. E, no que diz respeito ao momento de libertação, e da ligação deste com a 

liberdade, seria essencial não a tradição bíblica, embora a analogia com esta seja 

estabelecida pela própria autora, mas a tradição romana amparada pela “fundação”. 

Deste modo, esta última, amparada pelo “novo começo”, o qual tem sua base na 

“condição de natalidade” (que propiciaria a própria possibilidade da “ação”) do homem, 

teria em si também um começo, um “novo começo”, como já enfatizado. E ele seria 

calcado, não em algo “absoluto”, mas “relativo”. A vontade do homem, desta maneira, e 

neste contexto, seria entendida como “nossa „faculdade de começar livremente um série 

no tempo’ ou como “initium ut asset homo creatus est’, de Agostinho, a capacidade do 

homem começar por ser ele mesmo um começo.” (ARENDT, 2009 d, p. 425)  E, assim, 

fica mais explícita a importância da ligação estabelecida por Hannah Arendt entre a 

“ação”, o “novo começo” e a “fundação”: o fato de os fundadores americanos se 

voltarem para a tradição romana, desta maneira, teria sido uma grande vantagem na 

medida em que eles teriam visto a si mesmos como os “fundadores” que, segundo 

Arendt, seriam; assim, “eles consideravam-se a si próprios como fundadores, porque 

tinham conscientemente decidido imitar o exemplo romano e rivalizar com o espírito 

romano.” (ARENDT, 2001, p. 251) Ou seja, para este “começo relativo”, os fundadores 

teriam tomado para si mesmos um diálogo com a tradição romana, que teria sido vista 

por Agostinho quem traça a noção de “novo começo”, noção essa essencial para a 

compreensão daquilo que a pensadora vai considerar ser a liberdade em uma revolução.  

A “natalidade” continua na base da concepção arendtiana, sendo centrais à 

revolução tanto a espontaneidade como as contingências essenciais da experiência 
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 Para Lukács, isso também não deixa de estar relacionado à decadência ideológica da burguesia, como 

resta claro pelos delineamentos desse escrito. Veja-se uma passagem do pensador húngaro sobre o tema e 

que não deixa de ter íntima relação com as antinomias de Arendt: “a separação metafísica entre 

espontaneidade e consciência é uma debilidade ideológica comum a toda decadência burguesa.” 

(LUKÁCS, 2010 b, p. 110) 
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revolucionária como vista pela autora. Assim, vê-se que a noção de “fundação” a qual é 

creditada primeiramente aos romanos não traria consigo somente a autoridade; ela, de 

certo modo, traz elementos religiosos consigo na medida em que teria função análoga 

àquela estabelecida pelo “começo absoluto”. E não só: tratar-se-ia de algo amparado na 

“ação” humana relacionada politicamente à criação de uma “nova forma de governo” na 

medida em que aquilo em que se baseia a própria “ação”, a natalidade, seria algo tão 

“milagroso” como o próprio “principium do Céu e da Terra”; e é neste sentido que se 

deve ressaltar o que Hannah Arendt disse acima: “a liberdade de espontaneidade 

relativamente absoluta não é mais embaraçosa para a razão humana que o fato de os 

homens nascerem”- aquela contingência “literalmente ilimitada” tratada antes, pois, é 

essencial para que se possa tratar da noção de “fundação”. O aspecto “embaraçoso” 

tratado pela autora, assim, é certamente similar àquele tratado na bíblia, de maneira que 

a denominação de “milagre” para a “ação” humana, por este ângulo, ganha novos 

contornos quando vista juntamente com a revolução. Arendt não é diretamente religiosa 

ou teológica, mas o modo como trata da história denota, para que se use as palavras de 

Lukács sobre Heidegger, também, “uma filosofia teológica da história apta para o 

„ateísmo religioso‟”. (LUKÁCS, 1970, p. 101) 

A perda da crença no “caráter sagrado da fundação” teria em si o descrédito da 

autoridade, da religião e da tradição. E, pelo que se viu até o momento, a pensadora liga 

diretamente a “fundação” à autoridade ao passo que a “fundação” tem por trás de si algo 

que aparece como um “milagre” de maneira análoga ao “principium do Céu e da Terra”. 

O initium do homem traria consigo “a liberdade de espontaneidade [que] é parte 

inseparável da condição humana”, a qual seria justamente aquela que possibilitaria a 

contingência que Hannah Arendt invoca ao tratar de uma história que não fosse “feita 

pelo homem”. Estar-se-ia, assim, no campo da política, campo esse que emerge com 

referências a uma forma de teoria irracionalista e amparada pela angústia que não deixa 

de fazer referências à linguagem religiosa. Diante de uma situação desesperadora em 

que os horizontes aparecem fechados, Arendt volta-se a uma forma de “filosofia 

teológica da história” cuja noção central, quando se tem em conta a revolução, vem a 

ser a de “acontecimento”.
422

 E aí vem algo essencial neste momento: a “fundação”, 
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 Para Lukács, isso se relaciona com o aspecto mostruoso da sociedade capitalista da época e o autor 

não deixa de ressaltar que “a força cega do capital, que precipita os homens à miséria, ao aniquilamento e 

à morte de um modo incompreensível: tal é a origem atual da religiosidade.” (LUKÁCS, 1965, p. 214) 

“La fuerza  ciega del capital, que precipita a los hombres em la miseria, el anquilosamiento y la muerte de 



429 
 

como vista na revolução, ligar-se-ia à autoridade e, indiretamente, a noções relacionadas 

à religião.  

No que se pergunta pelo papel que a tradição teria neste campo. Essa é uma 

questão de grande importância. Aquilo que marcaria a modernidade seria o 

“esquecimento da política”, consolidado pela herança da Revolução Francesa 

apropriada por aqueles que se pretenderam “revolucionários”. Para a pensadora, a época 

de que parte, o século XX, seria marcada pelas guerras e pelas revoluções as quais 

teriam se relacionado, nos momentos mais extremos do século, inclusive, com o 

“totalitarismo”. Ou seja, a perda da tradição efetivamente política (como a grega) teria 

feito com que a política fosse pensada pelo modelo do “trabalho”, ou mesmo do “labor”, 

de modo que a esfera pública estaria infestada pela necessidade. A recuperação 

arendtiana da herança da Revolução Americana seria um exercício de “salvação” o qual 

teria como finalidade justamente o estabelecimento de uma tradição revolucionária 

alternativa à francesa. E, deste modo, por meio da “salvação” da noção romana de 

“fundação”, a pensadora também tenta preservar aquilo que mais valoriza: uma tradição 

política em que a necessidade é retirada da esfera pública. Deste modo, as críticas da 

autora à “tradição” as quais se dirigem àquela corrente de pensamento que teria pensado 

a política pelo viés dos “meios” e dos “fins”, destruindo o caráter de autoridade presente 

nesta e a vendo de maneira instrumental, dirigem-se também à afirmação de uma 

ligação com o passado.  

Essa conexão, como mencionado, teria como percurso Grécia, Roma e EUA – 

assim, haveria mesmo certa continuidade na modernidade a qual deveria ser resgatada 

do “esquecimento”. Ao invés de a revolução buscar a transformação e a novidade na 

sociedade moderna, sua tarefa “fundamental”, “originária”, por assim dizer, seria a de 

recuperar a tradição política a qual teria como maiores expoentes os gregos. O ato de 

“fundação”, deste modo, estabeleceria a ligação da modernidade com o passado, 

trazendo a tradição grega da política ao mesmo tempo em que se estabelece um “novo 

começo”. Pode-se ver, pois, que a autora de Sobre a Revolução tem em mente também o 

restabelecimento de uma tradição alternativa à moderna. Ela ligaria o homem a seus 

antepassados e não o permitiria cair nas armadilhas de uma “ideologia”. A tradição a 

                                                                                                                                                                                   
un modoincomprendible: tal es la origen actual de la religiosidad.” Tal questão não pode ser desenvolvida 

aqui com cuidado, no entanto; ao mesmo tempo, porém, não pode deixar de ser apontada. 
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qual Hannah Arendt busca resgatar faria com que o homem se relacionasse com as 

experiências passadas, buscando a própria política nos “acontecimentos” anteriores; 

assim, eles alcançariam sua atividade mais humana e concreta enquanto, para a 

pensadora, “as ideologias são sistemas explicativos da vida e do mundo que alegam 

explicar tudo, no passado e no futuro, sem maiores relações com a experiência 

concreta”. (ARENDT, 2008 c, p. 369) Tenta-se recuperar a tradição, pois. E, contra a 

“ideologia” e o “esquecimento da política”, busca-se o restabelecimento da relação do 

homem com a sua experiência passada, buscando aquilo que haveria de melhor nela.
423

 

No que se vê que a afirmação segundo a qual o central na revolução não é a mudança 

nem a transformação da realidade é de grande importância na oposição arendtiana ao 

“esquecimento” – sob a luz dessa ligação com o passado, isso ganha contornos 

importantes. E aí é preciso se perceber o tipo de mudança trazido pelo “novo começo” 

arendtiano.  

Se nos EUA, as condições que os franceses teriam tentado lidar já estariam 

razoavelmente apaziguadas antes da revolução, a questão da liberdade seria uma tarefa 

ligada essencialmente à política e à “fundação” de uma “nova forma de governo”. Desta 

maneira, há de se averiguar que o “novo começo” da revolução diria respeito ao 

estabelecimento de uma forma de governo nova a qual propiciasse uma esfera pública 

alheia à necessidade e permeada somente pela política, uma “torre de marfim”. Os 

“fundadores”, deste modo, teriam conseguido recuperar aquilo que os ingleses 

usurparam, trazendo um “novo começo”, o qual não teria sequer bases materiais e 

econômicas radicalmente distintas daquelas anteriores à revolução: continuam a existir 

escravos, continua a existir a “questão social” nos EUA, mas, tanto quanto não 

atrapalhasse a “fundação da liberdade”, a tarefa revolucionária é, para Hannah Arendt, 

bem-sucedida. Tem em si, não a mudança radical, um “novo mundo”, mas o 

restabelecimento daquilo que havia sido perdido. O “novo começo” da autora, pois, não 

diz respeito à transformação consciente das condições de existência: trata-se de algo 

somente político, o qual deixa intocados os pressupostos materiais da reprodução de 

determinada forma de sociabilidade. 
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 Novamente, está aqui o modo “seletivo” pelo qual a pensadora se apropria das história. Aqui, o que ela 

propõe é que se veja aquilo de “melhor” para que isso possa ser trazido ao presente. Isso se dá na 

pensadora como se fosse possível, “seletivamente”, separar os “lados bons” e os “lados maus” de algo. 
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No que parece haver certo movimento cíclico “originário” do conceito de 

revolução. A experiência americana teria não só escapado das vicissitudes do caso 

francês: ela seria muito mais condizente com a noção “originária” de revolução, 

relacionada ao caráter cíclico dos astros. O “novo começo”, assim, por meio da 

“fundação”, também é um retorno. Neste, certamente, haveria algo de novo, porém, a 

novidade somente seria trazida na medida em que se aproxima dos “acontecimentos” e 

das experiências passados. O “novo começo” em Arendt recupera algo perdido, 

“esquecido”, trazendo a forma de governo republicana, já presente em Roma, segundo a 

pensadora (as diferenças entre a “fundação” romana e aquela ligada às revoluções será 

vista mais à frente). E nisso, a pensadora enfatiza sempre o diálogo dos “fundadores” 

com o passado. Esse diálogo, com Roma no caso, mas que teria em si a recuperação da 

herança grega, segundo Arendt, evitaria a situação em que o homem, acreditando poder 

mudar desenfreadamente a sociedade, fosse levado a extremos.  

Antes, a pensadora havia dito que depois da revolução industrial “foi possível 

começar a falar em „fabricar o futuro‟ e „construir e aperfeiçoar a sociedade‟ como se se 

tratasse da fabricação de cadeiras e da construção e reformas de casas.” E é contra isso 

que ela se volta ao enfatizar a ligação do homem com o passado e sua posição contrária 

à aplicação do modelo do “trabalho” na esfera pública e política. A perda moderna de 

um enraizamento calcado na tradição, na autoridade e na religião teria feito com que se 

chegasse à conclusão de que “tudo é possível”, conclusão esta que estaria ligada ao 

“totalitarismo”. Deste modo, vê-se, mais uma vez, a relação da teoria de Arendt acerca 

da revolução com a sua teoria sobre o “totalitarismo”; ao mesmo tempo que não se pode 

dizer de maneira alguma que o modelo da Revolução Francesa é aquele do 

“totalitarismo”, deve-se dizer que a presença de “elementos totalitários”, como vistos 

pela pensadora, é clara neste último “modelo” de revolução. Também é necessário 

enfatizar que aquilo que a pensadora retira da Revolução Americana são justamente 

“elementos” os quais seriam contrários àquilo que estaria relacionado a esses mesmos 

“elementos totalitários”. Resta cristalino, pois, que o modelo da Revolução Americana é 

utilizado e defendido por Hannah Arendt em oposição ao modelo francês (que 

modernamente se faria presente pela Revolução Russa); se em um caso se teria uma 

república cuja “fundação” seria bem-sucedida, de outro, se teria “elementos totalitários” 

e, para a pensadora, “se a lei é a essência do governo constitucional ou republicano, o 

terror é a essência do governo totalitário.” (ARENDT, 2008 c, p. 361) No que vem ao 
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caso relembrar que, para a autora de Sobre a Revolução, o caso americano seria 

justamente aquele em que os fundadores “vasculham os arquivos da antiguidade romana 

em busca da „pungência antiga‟ para guiá-los no estabelecimento de uma República, 

isto é, um governo „de leis e não de homens‟ (Harrington).” Arendt, assim, “salva” a 

influência antiga na Revolução Americana relacionando a republica, a “fundação” e o 

“novo começo” remetendo-os a uma tradição política que teria se perdido. E seria 

justamente a perda dessa tradição política, perda essa associada às vicissitudes da 

modernidade em que a herança da Revolução Francesa seria efetiva, que estaria 

relacionada indiretamente ao “totalitarismo”.  

Nisso, a pensadora ressalta em sua narrativa da Revolução Americana elementos 

ligados fortemente a sua noção de “ação”, tratada anteriormente. Assim, Arendt coloca 

a revolução, para que se use o título de uma importante obra sua, “entre o passado e o 

futuro”: 

 

.No caso da Revolução norte-americana, a antiga e lendária noção de um hiato temporal 

entre a velha ordem e a nova parecia muito mais apropriada do que uma “revolução” no 

calendário para superar o abismo entre o contínuo do tempo de sucessão ordenada e o 

começo espontâneo de algo novo, De fato, seria tentador usar o surgimento dos Estados 

Unidos da América como exemplo histórico da verdade das velhas lendas, como uma 

verificação do dito de Locke – “no princípio todo o mundo era a América”. O período 

colonial seria interpretado como o período de transição entre a servidão e a liberdade – 

o hiato entre a partida da Inglaterra e do Velho Mundo e o estabelecimento da liberdade 

no novo. (ARENDT, 2009 e, p. 475) 

 

 A filiação da Revolução Americana não é colocada lado a lado àquela da 

Revolução Francesa, pelo que se vê. A Revolução Francesa, com o seu ímpeto 

transformador, com usa noção de progresso e com o seu apelo aos “pobres” estaria 

inelutavelmente ligada àquilo que haveria de pior na modernidade: o “esquecimento da 

política”, “elementos totalitários”. No caso americano, por outro lado, inclusive, 

pareceria muito mais apropriado se falar de uma “antiga e lendária noção de um hiato 

temporal entre a velha ordem e a nova”; e isso não só denota a ligação da experiência 

dos “fundadores” à antiguidade. Isso significa que, em oposição ao progresso e à 

transformação, aparece um “hiato temporal”. Fala-se, deste modo, de uma filiação 

oriunda de um mundo em que ainda não haveria se esfacelado a tradição, a autoridade e 

a religião na medida em que se enfoca um “começo espontâneo”, separado por um 

“abismo” do “tempo da sucessão ordenada”. Ou seja, aquela negação da causalidade na 
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história se faz presente aqui em correlação íntima com a noção de “novo começo”, a 

qual vem amparada pelos elementos trazidos na “ação”. Aquela noção antiga de história 

recuperada pela autora de Sobre a Revolução para se contrapor à história “feita pelo 

homem” tem significado importante aqui: é ela também que liga a Revolução 

Americana à antiguidade ao mesmo tempo em que assinala o elemento moderno de 

novidade trazido pela revolução e incorporado pelo “novo começo”. Deste modo, 

mostra-se que a autora sempre busca a filiação da Revolução Americana 

simultaneamente na antiguidade e na modernidade, tratando juntos tanto o “novo 

começo” que aparece modernamente na revolução como aquele senso político que 

Hannah Arendt vê na antiguidade, principalmente em A Condição Humana. Na 

revolução moderna confluem os “lados bons” de ambos os “acontecimentos”. 

 Novamente, na narrativa acerca da Revolução Americana os aspectos mais 

benéficos para a autora são enfatizados enquanto ocorre o oposto em sua narrativa 

acerca da Revolução Francesa. Neste ímpeto, a autora distingue a antiguidade da 

modernidade na medida em que enfatiza, quando trata da relação das lendas antigas 

como a modernidade, que “seria tentador usar o surgimento dos Estados Unidos da 

América como exemplo histórico da verdade das velhas lendas”. Arendt vê na 

similaridade da Revolução Americana com as lendas antigas tanto um aspecto que a liga 

à continuidade de uma tradição política como uma relação que não pode ser de 

igualdade, tratando-se somente de uma “tentação” ilustrar a veracidade das “velhas 

lendas” com a experiência americana. Tais lendas, como aquela da fundação de Roma, 

teriam em si o hiato entre a velha e a nova ordem, hiato esse também pretensamente 

presente nos EUA. No entanto, modernamente, as lendas mencionadas teriam somente 

vindo à experiência dos “actores” da Revolução Americana na medida em que aquilo 

que o apelo a tais lendas poderia trazer efetivamente seria a revolução. A situação 

americana teria muitas similaridades, para que se use a dicção exposta acima, com um 

“começo absoluto”, no entanto, tratar-se-ia, em verdade, de um “começo relativo” em 

que as similitudes com a religião e com as lendas seriam grandes, no entanto, trariam, 

em verdade, um “novo começo” somente possível na modernidade e por meio da 

revolução.  

Seria “tentador” usar uma metáfora bíblica para se tratar do caso americano 

“como uma verificação do dito de Locke – „no princípio todo o mundo era a América‟”. 

No entanto, a situação seria efetivamente aquela em que a “fundação” bem-sucedida de 
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uma república é precedida de uma tradição de uma “monarquia limitada” inglesa a qual, 

por sua vez, tem consigo, segundo Arendt, uma tradição a qual, em parte, propiciaria 

justamente condições para que a Revolução Americana tivesse sucesso. Os colonos 

americanos teriam ido para uma nova terra em que um começo destituído das limitações 

do “velho mundo” seria possível de maneira que “o período colonial seria interpretado 

como o período de transição entre a servidão e a liberdade”. Deste modo, vendo a 

América como um continente a ser povoado por homens de espírito livre, enxerga nesta 

o local perfeito para que a liberdade, a qual é vista em termos de política e de 

“fundação”, se estabeleça. Nos EUA, assim, não haveria a luta contra uma situação 

pretérita que legaria a “miséria” a ser superada; antes, aquilo que se coloca entre o 

“velho” e “novo mundo” é um “hiato”, justamente o “o hiato entre a partida da 

Inglaterra e do Velho Mundo e o estabelecimento da liberdade no novo.” Por 

conseguinte, a vinda dos colonos aos EUA faria com que o período em que o país ainda 

estivesse como uma colônia fosse meramente preparatório, um “período de transição 

entre a servidão e a liberdade”. O hiato – essa separação que impede que se fale de 

progresso e de nexos de causalidade - é sempre enfatizado quando se trata do caso 

americano. O “hiato‟, para Arendt, também é bom ressaltar, muito se diferenciaria da 

transformação daquela história “feita pelo homem”. 

A modernidade, marcada pela revolução, assim, vista pelo prisma da Revolução 

Americana, ligar-se-ia à antiguidade, sendo a própria revolução aquela que marcaria tal 

ligação, apelando à noção de “fundação” e à noção de “ação” ao mesmo tempo. A 

valorização arendtiana da noção de revolução, pois, coloca-se decididamente contra as 

revoluções que emergem no século XX na esteira da Revolução Francesa, da Revolução 

Russa ou de qualquer revolução que tivesse por objetivo a transformação consciente da 

realidade material e a mudança de aspectos ligados à produção social. Desta maneira, o 

elogio arendtiano dirige-se à retomada, à rememoração da política a qual teria sido 

“esquecida”, sendo as revoluções sociais e, é preciso dizer, efetivamente populares, 

inelutavelmente fadadas a um rumo desastroso seguindo o raciocínio da autora. 

No que, tendo-se em conta aquilo dito sobre a história e sobre a revolução 

anteriormente por Hannah Arendt, deve-se ver a seguinte passagem acerca das lendas 

fundadoras: 
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 Apontam para o abismo do nada que se abre antes de qualquer ação que não pode ser 

explicada por uma cadeia segura de causa e efeito e que tampouco se explica pelas 

categorias aristotélicas de potência e ato. No contínuo de tempo normal, todo o efeito 

transforma-se imediatamente em uma causa de futuras ocorrências; mas quando a 

cadeia causa é quebrada – o que ocorre depois que se alcança a libertação, já que a 

libertação, ainda que se seja conditio sine qua non da liberdade, jamais é conditiu per 

quan que causa a liberdade – não resta nada em que o “iniciante possa se agarrar”. O 

pensamento de um começo absoluto – creatio ex níhilio – elimina a seqüência de 

temporalidade tanto quanto o pensamento de um fim absoluto, que agora se designa 

corretamente como “pensar o impensável.” (ARENDT, 2009 e, ps. 476-477) 

 

Note-se que a referência ao “hiato” de outrora aparece aqui como o “abismo”, 

enfatizando-se a oposição a um elemento o qual teria sido essencial à noção de história 

“feita pelo homem”, anteriormente criticada pela autora: a causalidade.
424

 A última teria 

se relacionado a um “mundo” regido pelo automatismo, sendo a “ação” justamente 

oposta à causalidade na medida em que seria “espontânea” e essencialmente política, 

podendo estabelecer “novos começos” os quais romperiam os nexos causais postos na 

realidade gerando algo “novo”.  

O “abismo” também se oporia às noções de “potência e ato”, anteriormente 

relacionadas à continuidade na história, continuidade somente possível com referência 

às categorias, segundo a autora, fortemente amparadas por uma concepção teleológica 

do universo marxista e hegeliano. Esta posição de Hannah Arendt por meio do 

“abismo”, por conseguinte, possui várias referências comuns àqueles aspectos tratados 

na revolução. Esta última aparece também oposta ao “contínuo do tempo normal” o qual 

teria uma estrutura muito criticada pela autora. Na medida em que, tal qual outrora disse 

acerca do mundo do “trabalho” e do “labor”, “todo o efeito transforma-se 

imediatamente em uma causa de futuras ocorrências”, o modo pelo qual apareceria o 

desenvolvimento do tempo seria marcado pela continuidade, pelo processo e pela 

relação progressiva mais ou menos automática. E não é preciso se insistir em demasia 

neste ponto: é isso a que a pensadora se contrapõe tanto na noção de história “feita pelo 

homem”, como na noção de revolução. Para ela, antes, há um “hiato” na revolução, em 
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 Arendt critica a categoria da causalidade tomando-a de modo essencialmente unilateral, já se percebe 

nesse ponto. Só para que a questão não passe em branco, é bom ressaltar que importantes autores como 

Lukács dizem que, na dialética a questão é muito mais complexa do que o modo pelo qual é apresentada 

por Arendt. Veja-se: “A dialética nega que exista em alguma parte do mundo uma relação causa-efeito 

puramente unilateral; a dialética reconhece nos fatos aparentemente mais simples complicadas relações de 

causas e efeitos.” (LUKÁCS, 1965, p. 234) “La dialética niega que exista em alguna parte del mundo uma 

relación causa-efecto puramente unilateral; la dialética reconoce em los hechos aparentemente más 

simples conlicadas interaciones de causas y efectos.” 
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que ocorre um “abismo entre o contínuo do tempo de sucessão ordenada e o começo 

espontâneo de algo novo”. E, neste sentido, pode-se dizer que, tal qual o que ocorre nas 

“lendas fundadoras”, a “cadeia de causa é quebrada”. A “ação” e a revolução ocorrem, 

para Arendt, à revelia da causalidade pela qual a realidade objetiva pareceria ser 

ordenada de modo que somente podem aparecer ambas, para que se use a expressão 

anteriormente analisada, como um “milagre”.  

Há de se notar que aquilo colocado na citação mencionada vale também para a 

revolução, pelo que se disse anteriormente. A própria Arendt autoriza essa interpretação 

na medida em que nos parágrafos seguintes dirá que a influência destes elementos 

relacionados às lendas e à religião não deixou de ser forte nos “homens do iluminismo”, 

dentre eles os revolucionários. Diz a pensadora que eles “se voltaram com rara 

unanimidade para uma linguagem pseudoreligiosa quando tiveram de lidar com o 

problema da fundação como o problema do começo de uma nova ordem das eras.” 

(ARENDT, 2009 e, p. 477) E deve-se ver que fala-se de uma linguagem 

“pseudoreligiosa” de modo que, após a libertação, tal modo de pensar teria sido 

extremamente funcional seguindo o raciocínio da pensadora. Segundo a autora, para 

lidar com a questão da causalidade, pensou-se com referência à religião e às lendas, 

trazendo “o pensamento de um começo absoluto – creatio ex níhilio”. Esse último, 

como se viu, não é exatamente aplicável ao caso da revolução o qual trata sempre de um 

“começo relativo”, no entanto, seria de importância central uma vez que “elimina a 

seqüência de temporalidade tanto quanto o pensamento de um fim absoluto, que agora 

se designa corretamente como „pensar o impensável.‟” A linguagem “pseudoreligiosa”, 

pois, teria sido muito importante nas “fundações” modernas retirando o elemento de 

continuidade que marcaria aquela história “feita pelo homem” e propiciando um auxílio 

aos homens da revolução que se vissem diante da tarefa de se estabelecer um “novo 

começo”. Quebrando a causalidade, isso teria sido necessário para a “ação” “já que a 

libertação, ainda que se seja conditio sine qua non da liberdade, jamais é conditiu per 

quan que causa a liberdade – não resta nada em que o „iniciante possa se agarrar‟.”  

O “iniciante”, deste modo, sempre estaria diante de um salto quando se trata de 

“fundar” a liberdade. Teria sido justamente uma linguagem “pseudoreligiosa” que teria 

dado suporte para este salto. No que a presença daquela filosofia da história marcada 

por uma “teologia sem Deus”, destacada por Lukács, resta clara novamente. E se deve 



437 
 

trazer um elemento de grande importância para se compreender a efetiva posição de 

Hannah Arendt diante da realidade. Lukács tem um apontamento essencial: 

 

O fundamento último da moderna mitogênese se encontra, pois, segundo Marx, no 

temor diante do descobrimento real das bases econômico-sociais dos fenômenos da 

sociedade, tendência que se exacerba constantemente com o tornar-se agudo mesmo da 

luta de classes entre o proletariado e a burguesia. Quanto mais resolutas se fazem as 

tendências apologéticas da teoria econômica burguesa, tanto mais se intensifica a 

inclinação a “transfigurar” miticamente os fenômenos sociais, isto é, a transfigurar o 

capitalismo com ajuda de mitos novos e requentados. (LUKÁCS, 1965, p. 328) 
425

 

 

Hannah Arendt, é preciso que isso fique claro, não dá amparo às mitologias 

burguesas calcadas no caráter legítimo da propriedade diante do esforço e da labuta. Ela 

também não faz do capitalismo manipulatório de sua época algo sacrossanto - tais 

formas de mitologia são negadas pela autora, estando contaminadas pelo “esquecimento 

da política”. No entanto, de acordo com sua teoria da história (já tratada acima) em que 

as relações efetivas e concretas são, no mínimo, secundárias, deve-se perceber que a 

autora se contrapõe a essa apologética direta da sociedade capitalista de sua época na 

medida em que o fundamento da “mitogênese” é deixado intocado. O “descobrimento 

real das bases econômico-sociais dos fenômenos da sociedade” é rechaçado pela autora, 

como já visto, sendo o essencial não a produção social historicamente determinada, mas 

a capacidade de extrapolar tal situação pela “ação”. Deste modo, a história do 

capitalismo não é criticada por ser “mitológica” demais; antes, ela é criticada por Arendt 

por não ser suficientemente mitológica. Nos “mitos” burgueses apontados por Lukács 

há constantes referências ao “trabalho” e ao “labor”, para que se use a dicção de Arendt; 

esses “mitos” também se colocam usualmente na esteira da modernidade. Para Arendt, 

pois, tais narrativas acerca da modernidade, as quais se prenderiam nos modelos do 

“trabalho” e do “labor” já estariam em meio ao “esquecimento” quando um verdadeiro 

mito deveria fazer referência à “acontecimentos” essenciais à política, partindo, pois, da 

antiguidade clássica. Veja-se: Arendt não se coloca contra a tendência, segundo Lukács, 

inerente à sociedade civil-burguesa depois da decadência ideológica da burguesia, de se 
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 “El fundamento último de la moderna mitogenesis se encouentra, pues, según Marx em el temor al 

descobrimiento real de las bases ecoómico-sociales de los fenômenos de la sociedad, tendencia que  se 

exacerba constantemnete com la agudización da lucha de classes entre la burguesia y lo proletariado. 

Cuanto más resueltas se hacen las tendências apologéticas de la teoria econômica burguesa, tanto más se 

intensifica la inclinación a “transfigurar” miticamente el capitalismo con la ayuda de mitos nuevos e 

recalentados.” 
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mitologizar as origens e a gênese da sociedade existente. Como disse André Duarte, em 

uma passagem já citada:  

 

O que importa à Arendt não é o passado enquanto tal, mas a possibilidade de narrar 

determinadas experiências políticas do passado de modo a transformá-las em mitos ou 

cristalizações que revelem o sentido das manifestações políticas cruciais do presente, 

encontrando assim correspondências sintomáticas entre o passado e o presente. 

 

A autora, pois, não se volta diretamente à justificação da realidade do 

capitalismo manipulatório, quanto a isso não há dúvida. Mas, a “fuga” diante da 

realidade deste, bem como “o temor diante do descobrimento real das bases econômico-

sociais dos fenômenos da sociedade” é claro em Arendt quem trata da esfera produtiva 

como inelutável e essencialmente alienada.  

Aqui, pois, aquela “fuga” da pensadora diante da realidade social se apresenta de 

modo mais concreto: coerente com seu referencial, por vezes teológico, Hannah Arendt 

trata de ““transfigurar” miticamente os fenômenos sociais” vendo-os contra ou a favor 

àquilo que perturba sua mente: o “esquecimento da política”. Na época em que a Guerra 

Fria aparece com toda a força, é impossível não ver em tal posição uma crítica ao 

marxismo e ao socialismo, como já dito. No entanto, o essencial a ser notado aqui é que 

o modo como Arendt articula sua crítica ao “esquecimento da política” não é de modo 

algum, como apontara Lukács acerca da ideologia do capitalismo manipulatório, 

“diretamente apologética” – há inúmeras e sofisticadas mediações as quais vem sendo 

tratadas nesse escrito e que ainda precisam de maior esclarecimento (por isso serão 

vistas abaixo). Ou seja, como seus mestres, Arendt “foge” diante de uma realidade 

reificada, neste sentido, indo contra a tendência geral presente no capitalismo 

manipulatório. Ao mesmo tempo, aquilo que pretende se opor efetivamente a essa 

realidade social existente e concreta, a saber, o marxismo e o socialismo, aparece para a 

autora como nada mais que a outra face dessa realidade. Com isso, diante das 

potencialidades (termo que a autora critica, como mencionado antes) presentes na 

própria realidade, a autora não vê solução. Coloca-se na espera de um “milagre”, de um 

“acontecimento” que pudesse trazer um “novo começo”.  Para isso, sua posição é aquela 

de quem, sem negar uma forma determinada de sociabilidade no todo, critica aspectos 

dessa com recursos os quais, ao final, segundo Lukács, derivam da própria condição 

trazida por essa realidade. Assim, se a “mitogênese” tem seu solo na reprodução das 
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relações capitalistas, Hannah Arendt critica aspectos oriundos dessas relações com base 

no próprio “mito”, o qual, de acordo com sua teoria sobre a história, é resignificado com 

referência a “acontecimentos” capazes de dar ensejo à retomada daquilo de mais 

“originário”. A sua leitura da Revolução Americana situa-se neste contexto, é preciso 

que se diga – não há, pois, uma “apologia direta” na autora; no entanto, ao rechaçar 

qualquer potencialidade presente na sociedade civil-burguesa, pode-se dizer que há uma 

forma “indireta” 
426

 de apologia em Arendt, uma nova forma, certamente. 

Para a pensadora, pois, a revolução, essencialmente moderna, é vista com 

referência justamente àquilo que teria sido perdido na modernidade (a tradição política, 

a autoridade da fundação e a religião) e que deve ser trazido em sua narrativa. A 

revolução, assim, iria em direção oposta ao “esquecimento” o qual percorreria a 

modernidade; a dimensão do “acontecimento” da revolução deveria aparecer na 

narrativa, pode-se mesmo dizer, no “mito” que a autora trata de trazer à tona. Nessa 

narração de Arendt, não havendo um suporte tipicamente moderno em que o “iniciante 

possa se agarrar”, ele recorreria a esses elementos “esquecidos”, os quais são trazidos à 

tona para um “novo começo”. Com isto, teria se propiciado “pensar o impensável” de 

maneira efetivamente política. E isso, como fica cada vez mais claro, implicaria em 

constantes referências à tradição teológica a qual aqui se apresenta na medida em que, 

principalmente por meio de uma leitura de Agostinho, faz-se a mediação entre a 

antiguidade e a modernidade na narrativa da autora. E esse elemento, o “pensar o 

impensável”, não visaria à transformação consciente da realidade, é claro; também não 

tem em conta qualquer apelo revolucionário à 1968. Ele traria consigo algo impossível 

na medida em que recupera elementos há muito perdidos que seriam rememorados e 

trazidos para fora do “esquecimento” com auxílio da narrativa e de um “mito”. Nesta 

esteira, na revolução, não se trataria de uma transformação radical da realidade, mas de 

uma redescoberta daquilo que teria sido “esquecido”. O dilema tratado pelas lendas 

fundadoras, assim, segundo Arendt, seria resolvido somente nas revoluções: “as lendas 

fundadoras, com seu hiato entre a libertação e a constituição da liberdade indicam o 

problema sem resolvê-lo.” (ARENDT, 2009 e, p. 476) Como se vê, pois, a revolução 

tem uma função essencial, mediada pela noção agostiniana de “novo começo”, no 

pensamento da autora – a revolução, e mais precisamente a experiência americana, faria 
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 Lukács diz que essa forma de apologia já haveria aparecido no período anterior à II guerra. Em Arendt, 

no entanto, como se verá na conclusão, há uma tonalidade nova nessa manifestação do irracionalismo. 



440 
 

com que fosse possível, segundo a narrativa “seletiva” de Arendt, conciliar a liberdade 

experimentada politicamente pelos gregos com a “fundação” e a estabilidade romanas. 

Nisso, ao contrário do que ocorre em seu tratamento da Revolução Francesa, 

“seletivamente”, colocam-se em ênfase os “lados bons” dos fenômenos. 

Somente na modernidade, pois, os dilemas trazidos por Hannah Arendt 

poderiam ter uma solução que lhe agradasse. A modernidade que a autora apóia, no 

entanto, não é aquela da Revolução Russa, do socialismo e das guerras de libertação 

nacional: trata-se de uma modernidade vista por aquilo que teria sido “esquecido” e que 

poderia, por meio de narrativas, ser trazido à tona novamente. 

As revoluções, assim, aparecem – quando vistas de maneira positiva pela autora, 

o que acontece basicamente no caso americano – como uma solução a uma concepção 

que se desenvolvera como uma “fuga” e um “temor” diante das relações sociais efetivas 

em sua época, se mostrando de maneira mais ou menos nostálgica (mas sempre com 

referências modernas), com um apelo à polis grega e à “fundação” romana. Diante das 

últimas, a revolução apareceria com muito mais vigor, conciliando – mesmo que de 

maneira contrafactual – aquilo que haveria de positivo nas experiências da antiguidade 

com a noção moderna de revolução. As lendas fundadoras, portanto, teriam maior 

atualidade justamente naquele “mundo totalmente secularizado oriundo do iluminismo”; 

e algo semelhante se daria com as revoluções, tendo elas maior valia justamente em 

meio à modernidade permeada pelo “esquecimento da política” e pelo “desastre” da 

Revolução Francesa. Justamente quando as coisas parecem estar mais problemáticas é 

que Arendt vê a possibilidade do “novo começo” – este último parece vir quando um 

ciclo parece estar se encerrando, de modo que se explicita, novamente, a relação da 

teoria da história da autora com sua teoria acerca da revolução. E é sempre bom 

ressaltar: diante de tal quadro, a política e a revolução em Arendt só podem aparecer 

como “milagre”, como um “acontecimento”. Sendo aquilo que Arendt mais valora 

distinto daquilo que se apresenta no dia-a-dia, trazer os elementos perdidos, 

“esquecidos” na tradição política ocidental, seria de grande importância para a 

pensadora, servindo a sua “salvação” da história, ou melhor, da “estória” da Revolução 

Americana como algo diretamente oposto ao moderno “esquecimento da política”.  

Deste modo, a autora de Sobre a Revolução busca conciliar aquilo perdido, 

“esquecido”, com o “acontecimento” mais característico da modernidade: a revolução. 
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Nessa sua narrativa acerca da Revolução Americana, vêm à tona os “lados bons” 

daquilo que a autora tratara na Revolução Francesa. Veja-se, assim, o que Arendt 

postula acerca dos homens de “ação” os quais seriam aqueles aptos a propiciar uma 

revolução, no sentido defendido pela pensadora: 

 

Quando os homens de ação, homens que queriam mudar o mundo, conscientizaram-se 

de que tal mudança poderia realmente postular uma nova ordem das eras, o início de 

algo sem precedentes, começaram a vasculhar a história à procura de ajuda. Começaram 

a repensar coisas-pensamento como o Pentateuco e a Eneida, lendas fundadoras que 

pudessem dizer-lhes como resolver o problema do começo – um problema, porque a 

própria natureza do começo é trazer em si um elemento de completa arbitrariedade. Foi 

só então que eles se depararam com o abismo da liberdade, sabendo que tudo que se 

fizesse agora poderia também deixar de ser feito, e tendo também a crença clara e 

precisa de que uma vez que uma coisa é feita não pode ser desfeita, de que a memória 

humana, contando uma história, sobrevive ao arrependimento e à destruição. 

(ARENDT, 2009 e, p. 476) 

 

 Pela passagem, percebe-se que os elementos presentes na “ação” e analisados 

em A Condição Humana por Hannah Arendt são de enorme importância em sua teoria. 

Inúmeros aspectos tratados antes ao se analisar a “ação” e sua relação com o “milagre”, 

com o rompimento das cadeias causais à revelia de qualquer tendência e com a ausência 

de uma teleologia decisiva no controle das condições de existência estão aqui. Pode-se 

mesmo dizer que o elogio da pensadora à contingência e à espontaneidade da “ação” é 

um aparato sem o qual não é possível se tratar da revolução em Hannah Arendt. E mais: 

se a “ação” é essencial quando se tem em conta a revolução na pensadora, igualmente 

importantes são suas concepções acerca do “trabalho” e do “labor”, os quais aparecem 

com toda a força na crítica ao “esquecimento da política”, à história “feita pelo homem” 

e às revoluções modernas que tivessem bebido na tradição da Revolução Francesa. 

Deste modo, como já visto, as distinções traçadas pela autora são de enorme 

importância para os delineamentos posteriores de sua teoria – e, se antes as críticas da 

pensadora foram permeadas pelas suas críticas ao “labor” e ao “trabalho”, a 

problemática de uma autêntica revolução perpassa a contingência e a imprevisibilidade 

(o “milagre”, pode-se dizer) da “ação”. Assim, o enfoque quando se trata da revolução, 

compreensivelmente, tendo em conta os delineamentos da teoria de Hannah Arendt, 

passa das condições objetivas que tornam possível esse “acontecimento” para os 

“homens de ação” os quais realizariam façanhas sem precedentes, racionalmente 

imprevisíveis, as quais apareceriam em meio ao “abismo da liberdade”. São esses 
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homens que compõem parte essencial do “mito” trazido à tona por Hannah Arendt 

quando ela se coloca a narrar o “acontecimento” da Revolução Americana. 

Deste modo, tal qual a “ação”, a revolução se dá, “acontece”, à revelia das 

condições materiais de existência dos homens, condições essas as quais seriam vistas 

pelo prisma do “labor” e do “trabalho” que, para a autora, se integrados à política, 

somente trariam problemas. A narrativa da autora busca trazer à tona esse caráter da 

revolução. Assim, “os homens de ação, homens que queriam mudar o mundo, 

conscientizaram-se de que a mudança poderia realmente postular uma nova ordem das 

eras, o início de algo sem precedentes”; no que resta claro que o papel destes últimos, 

realizado de maneira pretensamente “exemplar” nos EUA, seria central ao caráter 

assumido pela revolução: são eles o principal na narrativa da autora. Se esse 

“acontecimento” se voltasse à “fundação” e à liberdade, ele conseguiria, mesmo em 

detrimento de uma “questão social” existente na figura da escravidão negra, alcançar 

uma dimensão efetivamente política em que o homem moderno, tal qual os gregos, teria 

junto a si a liberdade da “ação”, expressa de modo “exemplar” nos “pais fundadores”. 

Segundo a autora, para que houvesse uma revolução digna, seria necessária a 

“fundação” de algo novo, um “novo começo” o qual teria consigo uma tradição a qual 

liga a política imediatamente à liberdade ao mesmo tempo em que se pode “postular 

uma nova ordem das eras”. Como fica claro, a Revolução Americana, no modo como 

narrada e mitificada pela autora, é uma ilustração do que foi dito.
427

 Os “homens da 

revolução”, aí, seriam também os “pais fundadores” da “república”.  

 E esses últimos, como já enfatizado acima, teriam precisado “vasculhar a 

história à procura de ajuda”. Em oposição àquilo que acontecera, segundo Arendt, na 

Revolução Francesa, aqui não se pensaria em construir o futuro de maneira a impor 

sobre ele um telos efetivado por meio do modelo do “trabalho”; antes, esses homens, 

que teriam colocado a si mesmos como “fundadores”, teriam o mérito de terem 

“vasculhado o passado”, de terem procurado uma ligação existente entre a sua “ação” e 

a atitude dos homens nos grandes “acontecimentos” anteriores. É claro à Arendt que no 

caso francês os homens da revolução também teriam se voltado para o passado, e 

também à antiguidade; no entanto, o pensamento desses teria permanecido 
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 Novamente, é bom dizer que quando a autora se coloca a narrar alguma experiência, algum 

“acontecimento” não é raro que a especificidade destes seja perdida na medida em que a narração muito 

mais ilustra uma teoria política que explica efetivamente o processo histórico objetivo. 
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essencialmente ligado a um futuro possível segundo “ideologias” como aquelas do 

caráter naturalmente bom do homem (segundo a autora, presente em Rousseau). Deste 

modo, aponta-se em sua análise da Revolução Americana maior enraizamento dos 

“atores da revolução” na realidade concreta e no “mundo”. O “realismo dos fundadores” 

não só consideraria os homens como distintos dos “anjos”; ele não teria problema algum 

em pedir ajuda aos homens do passado em meio ao “acontecimento” moderno por 

excelência, a revolução. Os “fundadores”, assim, seriam mais enraizados e também 

teriam consigo muito mais relações com o passado, com os “acontecimentos” do 

passado, colocando-se “entre o passado e o futuro”. 
428

 

 Tal diálogo com o passado, pode-se mesmo dizer, tal apropriação do passado 

tratada por Hannah Arendt, teria sido de grande valia para a Revolução Americana e o 

ponto em que a questão teria sido mais necessário seria justamente aquele em que a 

Revolução Francesa teria falhado: a “fundação”, o “novo começo”. Na Revolução 

Americana a  teoria de Arendt aparece com força também na medida em que só se ruma 

ao futuro ao se voltar ao passado, negando-se qualquer caráter de “progresso” ou de 

mudança radical no “mundo”. 

No que se deve apontar algo essencial. A razão pela qual o começo de algo 

constituiria um problema estaria no próprio caráter dos “começos”; trata-se da total 

contingência: se há começo, há algo espontâneo e que rompe com a causalidade 

estabelecida, de modo que isso é traduzido pela autora de Sobre a Revolução na medida 

em que haveria “um elemento de completa arbitrariedade”. Contra a previsibilidade, 

pois, surge somente a arbitrariedade, de modo que seria próprio da revolução (tal qual 

ocorrera anteriormente na “ação”) um elemento de imprevisibilidade e de 

irracionalidade o qual não necessariamente levaria o curso das coisas em direção àquilo 

que os homens desejariam. Assim, a solução encontrada pelos “homens da revolução” 

para lidar com tal situação, segundo Arendt, seria aquela de se voltar ao passado, para 

algo que poderia vir em seu auxílio: tais “coisas”, segundo a pensadora, teriam sido as 

“coisas-pensamento”, como aquelas que teriam aparecido na tradição bíblica ou na 

tradição das lendas fundadoras – essa seria uma passagem obrigatória para os homens 

da Revolução Americana; e se Hannah Arendt aponta que seria tentador ver as coisas 
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 Com isso, pode-se mesmo dizer que, segundo a autora, no caso, haveria a ilustração de uma concepção 

de história também cíclica, como aquela que defende – ao contrário do que teria acontecido na Revolução 

Francesa, na Revolução Americana, não se buscaria algo presente por exemplo, nas teorias de Rousseau, 

voltando-se os fundadores muito mais às “coisas-pensamento” que às “ideologias”. 
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como se “no começo era a América”, as lendas fundadoras são trazidas para mais perto 

da revolução na medida em que a própria “fundação”, conjugada com a liberdade, seria 

o objetivo deste “acontecimento” moderno. Neste sentido, a “fundação” é vista pela 

autora de Sobre a Revolução quando se conjuga o passado com o futuro em meio a um 

ato que inicia algo de maneia imprevisível e com um elemento ineliminável de 

arbitrariedade. A “fundação” teria em si o “abismo da liberdade” e a recuperação 

daquilo “esquecido” e colocado, em um instante, “entre o passado e o futuro”. 

 Neste “abismo” teria sido necessário se apoiar nas “coisas-pensamento” 

corporificadas no Pentateuco e nas lendas fundadoras. Diante da arbitrariedade e da 

contingência do começo, os homens da revolução buscaram, segundo Arendt, apoio 

para que não fosse também destituído de parâmetros o modo pelo qual a situação seria 

tratada. As conseqüências de suas decisões (dos “fundadores”) seriam inúmeras e 

poderiam ser fatais de tal feita que sua “sabedoria” seria essencial.
429

 Arendt aponta 

neste momento que a liberdade apareceria como se fosse absoluta: “que tudo que se 

fizesse agora poderia também deixar de ser feito”; por conseguinte, os “fundadores” 

apareceriam na Revolução Americana com uma liberdade - que não deixa de ter tons 

irracionalistas e, por assim dizer, “existencialistas” - a qual seria decisiva para a 

constituição e perpetuação da liberdade propriamente dita. Sendo a contingência uma 

realidade, os “fundadores” estariam debruçados sob o “abismo da liberdade”. 

Dependendo de suas escolhas, os rumos do “mundo” poderiam ser totalmente outros. A 

liberdade seria praticamente – do ponto de vista do ator, no caso, dos “fundadores” - 

absoluta (mesmo, em verdade, tratando-se de um “começo relativo”). Ao mesmo tempo, 

as conseqüências da “ação” seriam igualmente incontroláveis e, para se dizer com 

Arendt, haveria a consciência de que “uma vez que uma coisa é feita não pode ser 

desfeita, de que a memória humana, contando uma história, sobrevive ao 

arrependimento e à destruição”. E aqui resta clara uma conexão da teorização de 

Hannah Arendt acerca da história com a sua noção de “fundação”, intimamente ligada à 

revolução. Justamente o que a pesadora faz é “contar uma história” e com isso tenta 

recuperar aquilo, para a teoria política da autora, de mais valioso do “esquecimento”. 
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 É claro em Arendt um apelo à sabedoria e à virtude, como visto. Com isso, ela pretende mostrar a 

ligação da Revolução Americana com seus antepassados de modo que eles não teriam buscado uma 

ruptura nos moldes da Revolução Francesa. Aqui também, deve-se notar, são claras as influências das 

críticas de Burke à Revolução Francesa e também daquilo que o conservador aponta como essencial ao 

governo: “não há quaisquer qualificações para o governo a não ser a virtude e a sabedoria, atual ou 

presumida.” (BURKE, 2006, p. 48) – “there is no qualification for government, but virtue and wisdom, 

actual or presumptive.” 
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 Para a autora, a “ação” sobrevive aos homens e o elemento de “revelação”, 

trazido anteriormente, é de enorme significância neste ponto; a própria narração de 

Arendt acerca da Revolução Americana assim indica: se a pensadora conta uma história 

e enfatiza, “salva”, determinados elementos de acordo com aquilo de mais “autêntico” 

no “acontecimento”, ela se coloca a favor daquela “memória humana” a qual  

sobreviveria ao “arrependimento e à destruição” justamente com mediação da história a 

qual, neste ponto, seguindo o raciocínio de Hannah Arendt, se coloca contrária ao 

“esquecimento”. No que se deve lembrar que a “ação” e a “memória” não seriam 

compostas somente por “física bruta” – haveria um elemento discursivo, de “abertura”, 

essencial o qual estaria ligado àquilo que a autora anteriormente chamou de 

“revelação”. Assim, tal qual a “revelação” aparece para a “ação”, a noção de história 

que Hannah Arendt apóia aparece para a revolução, o “acontecimento” essencial da 

modernidade segundo a autora. Tento isso em conta, a análise acerca dos “fundadores” 

coloca a eles uma tarefa de enorme importância. E tal “empreitada” somente seria 

possível em condições em que a contingência aparecesse tanto com recurso ao “novo 

começo” (o qual necessariamente teria algo de arbitrário) como com referência ao 

passado e a uma tradição efetivamente política. Há de se ver como a autora conjuga 

isso: 

  

 É bem sabido quanto os fundadores, não obstante o seu profundo sentido de novidade, 

do seu empreendimento, sentiam orgulho em terem apenas aplicado com audácia e sem 

preconceitos o que havia sido descoberto muito antes. Eles consideravam a si próprios 

como mestres da ciência política porque ousaram e souberam aplicar a sabedoria 

acumulada do passado. Que a revolução consistisse principalmente na aplicação de 

certas regras e verdades da ciência política tal qual a conhecia o século XVIII é, na 

melhor das hipóteses, uma meia verdade mesmo na América, e menos do que isso em 

França, onde os acontecimentos inesperados depressa interferiram e acabaram por fazer 

gorar a constituição e o estabelecimento de instituições duradouras. No entanto, a 

verdade é que sem a entusiástica e por vezes levemente cômica erudição dos Founding 

Fathers - os copiosos excertos de escritores antigos e modernos que enchem tantas 

páginas da obra de John Adams fazendo por vezes parecer que ele coligia citações como 

outras pessoas colecionavam selos – nenhuma revolução teria sido sequer realizada. 

(ARENDT, 2001, p. 149) 

 

 A passagem demonstra: ao mesmo tempo em que os “fundadores” teriam 

consigo uma teoria cujo ponto de partida estaria na “sabedoria acumulada do passado”, 

eles somente teriam assumido o papel que assumiram na medida em que seus atos 

fugiram de seu controle. 
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Ou seja, essa teoria, concatenada com laços com o passado – tanto dos romanos 

e de autores modernos tais quais Montesquieu como, mais remotamente, dos gregos – 

seria essencial para que os homens da Revolução Americana não adentrassem o mesmo 

tipo de armadilha na qual os homens da Revolução Francesa teriam entrado. No entanto, 

isso somente garantiria que eles, ligados ao passado e pensando em termos políticos, 

não sucumbissem ao “feitiço da necessidade”; o caráter de novidade propriamente dito, 

mesmo que tangido sempre com os tons da “fundação” romana, não poderia prescindir 

de um elemento de contingência o qual sempre escaparia ao controle dos homens. No 

que resta que os revolucionários americanos, imbuídos de uma teoria, segundo Arendt, 

até certo ponto
430

, adequada à situação e ao resgate da política, teriam se colocado 

contra o próprio controle consciente e teleologicamente planejado da revolução. Esta 

última teria, por assim dizer, “acontecido” de acordo com a irremediável contingência; 

como disse Arendt anteriormente, “os fatos não têm razão conclusiva alguma, qualquer 

que seja, para serem o que são; eles poderiam, sempre, ter sido de outra forma, e essa 

aborrecida contingência é literalmente ilimitada.” Deste modo, para a pensadora, o 

elemento de arbitrariedade presente em todo início se apresentaria também na medida 

em que o próprio ato de “fundação” estaria permeado pelo contingente e pelo 

imprevisível, sendo isso algo a ser percebido pela própria “sabedoria” e pelo próprio 

“realismo” dos “fundadores” os quais, ao contrário dos revolucionários franceses, 

segundo Arendt, não teriam permanecido presos a  qualquer “ideologia”, a algo sem 

contato com a realidade.  

A teoria dos fundadores, pois, remeteria à política também na medida em que 

suas idéias não perderiam as raízes na própria realidade, estariam enraizadas no próprio 

“mundo” comum. Mesmo com tal teoria permeando a experiência americana, porém, o 

êxito dos “fundadores” não necessariamente decorreria de uma interpretação adequada 

quanto à antiguidade a qual, como a própria Arendt reconhece, não poderia 

simplesmente ter sido trazida de volta. A pensadora chega mesmo a mencionar o 

“profundo senso de novidade” dos “fundadores”, de tal feita que se expressaria neles 

uma tensão inerente à revolução: de um lado um retorno, uma retomada daquilo que 

                                                             
430

 Deve-se ressaltar que a pensadora é extremamente elogiosa quanto ao “acontecimento” da Revolução 

Americana e não quanto ao que os fundadores efetivamente pensavam de si. Claro que a pensadoras 

elogia esses homens, elogia a sabedoria e o realismo deles; no entanto, aquilo que a autora vê 

efetivamente como grandioso é a “ação” delas, “ação” essa cuja teoria dos fundadores não conseguira 

totalmente alcançar, mesmo que suas teorias tenham sido fundamentais para o próprio “acontecimento” 

da revolução. 
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fora perdido, doutro a emergência de algo “absolutamente novo”. Porém, há algo de se 

notar: muito embora os “fundadores” terem visto a si mesmos como tais ser tido por 

Hannah Arendt como algo essencialmente positivo, a autora não deixa de assinalar certo 

caráter de “cômica erudição” nas referências à Roma antiga. Neste ponto a autora chega 

a apontar que haveria “copiosos excertos de escritores antigos e modernos que enchem 

tantas páginas da obra de John Adams”; ela chega ainda a dizer que haveria momentos 

em que seria tentada a ver a questão, “por vezes [podendo] parecer que ele [Adams] 

coligia citações como outras pessoas colecionavam selos.” Ou seja, neste ponto, chega-

se a ser cruel quanto à erudição de Adams, tratando o conhecimento de um dos 

principais expoentes da Revolução Americana de maneira não muito favorável. Porém, 

logo depois ela acrescenta que sem tal erudição “nenhuma revolução teria sido sequer 

realizada”. 

O papel da referência dos “fundadores” aos romanos e a uma teoria que 

recuperasse a política seria central, porém, não significaria imediatamente que se 

tratasse de uma leitura sofisticada e rigorosa por parte dos “fundadores”; antes, haveria 

muito mais um encontro com “coisas-pensamento” as quais, pelo contato com as 

experiências passadas, poderiam nortear esses homens diante do “abismo da liberdade” 

o qual se colocaria “entre o passado e o futuro”. 

Assim, a autora de Sobre a Revolução diz não ser inteiramente verdadeiro que, 

mesmo no caso americano, “a revolução consistisse principalmente na aplicação de 

certas regras e verdades da ciência política tal qual a conhecia o século XVIII”. Ao 

mesmo tempo, porém, ela diferencia o ocorrido na Revolução Americana do que teria se 

passado, e sido visto como uma “necessidade”, na Revolução Francesa. Ao tratar da 

primeira, diz haver uma teoria política enquanto na última, como visto antes, haveria a 

obediência às leis da história, à necessidade histórica vista em meio à torrente 

revolucionária. A diferença é essencial: os revolucionários americanos teriam não só se 

ligado com o passado e buscado um apoio nas experiências anteriores, eles teriam em 

seu favor também uma teoria política. Se os fundadores americanos “consideravam a si 

próprios como mestres da ciência política porque ousaram e souberam aplicar a 

sabedoria acumulada do passado”, os revolucionários franceses teriam visto a si 

mesmos como atores no palco da “necessidade histórica” que levaria a um “mundo 

novo” – Arendt traça as narrativas dos principais “acontecimentos modernos” de modo 

perturbadoramente antinômico, com tudo que isso implica. Assim, de um lado haveria 
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uma abertura à política e à contingência, doutro uma posição em que a necessidade teria 

permeado a esfera pública de tal maneira que a história teria sido vista por aqueles que 

atuaram politicamente pelas lentes do progresso e não da ruptura, e do “abismo”. A 

narrativa da autora, o “mito” por ela elaborado, assim, se apresenta com enorme carga 

manipulatória – há, também nesse aspecto, pois, concomitante à “fuga” arendtiana 

diante da realidade efetiva, um apego a aspectos irracionais da mesma. Por isso, deve-se 

ver com cuidado a posição de Arendt diante de sua época. 

Continuemos. Como mencionado antes, para a modernidade, com o que a 

Revolução Francesa teria contribuído “fora história e não acção”, e há de se notar que se 

trataria daquela “história feita pelo homem”: de um lado, a política dos americanos, 

doutro a necessidade histórica dos homens da Revolução Francesa os quais, “tinham 

adquirido a habilidade de representar qualquer papel que o grande drama da história 

lhes viesse a atribuir”, o que teria sido catastrófico para os herdeiros russos dessa 

revolução. A oposição, a antinomia, entre história e política, pois, ganha, em Arendt, 

muito mais concretude neste ponto. Percebe-se, pois, que, se a teoria política dos 

“fundadores” não foi vista como algo que, por si só, garantiria o sucesso da revolução, 

sua ausência (concatenada com a ausência de uma esfera efetivamente política) seria 

fatal à revolução e mais particularmente à “fundação”.  

 No que não é demais destacar que a noção de história presente na narração de 

Hannah Arendt acerca da Revolução Americana muito se diferencia daquela que teria 

sido decisiva na Revolução Francesa. É mesmo possível se notar que, ao enfatizar a 

recuperação de algo que teria sido perdido e “esquecido”, a autora se volta também a 

uma noção de história mais perto de uma concepção cíclica, outrora atribuída aos 

gregos. Os “fundadores”, desta maneira, teriam se apegado a verdades vistas “muito 

antes” as quais deveriam ser tidas em conta para que se recuperasse o que foi perdido, 

“esquecido”. Um novo ciclo, no entanto, viria juntamente com aquele elemento 

arbitrário presente em todo o começo – começo esse visto com o auxílio das lendas 

fundadoras as quais, não obstante não pudessem ser simplesmente aplicadas ao caso 

americano, teriam trazido a noção de “fundação” à revolução. A narrativa de Arendt, de 

modo sempre “seletivo”, tenta colocar na Revolução Americana aquilo que, para ela, 

haveria de melhor na tradição ocidental. 
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 A ênfase da autora no elemento político, em detrimento do “social”, pois, 

transparece também na medida em que o decisivo é o que vem não só de homens 

extraordinários que seriam os “fundadores”, mas de teorias políticas as quais 

recuperariam elementos, por assim dizer, “esquecidos” na modernidade. Vê-se, deste 

modo, que a pensadora, ao mesmo tempo em que remete ao passado para explicar as 

“ações” dos “pais fundadores” americanos, não o faz somente para mostrar como a 

sabedoria dos antigos é superior àquela dos modernos (embora isso esteja, de certo 

modo, presente em sua obra). A própria “sabedoria” e o próprio “realismo” dos 

“fundadores” não adviria necessariamente de uma leitura adequada da tradição política 

a qual resgatariam por meio da “fundação”. No que aparece algo essencial, que também 

foi muito importante quando se tratou da crítica da autora de Sobre a Revolução à 

história “feita pelo homem”: tal qual o historiador elogiado por Arendt outrora, o 

revolucionário de agora aparece com uma relação adequada com o “acontecimento”. A 

teoria política dos “fundadores” seria muito mais compatível com essa noção que aquela 

noção de necessidade histórica que teria permeado os anais da Revolução Francesa. 

Revolução Americana X Revolução Francesa; “acontecimento” X necessidade: essa 

linha de raciocínio transparece em Arendt. 

 A revolução apareceria como uma ruptura na história a qual retomaria elementos 

“esquecidos” e traria consigo algo de “absolutamente novo”, resgatando e inovando ao 

mesmo tempo em que se tem um “novo começo”, somente compreensível para a 

pensadora pelas lentes da política. Esse “novo começo” trazido na revolução seria o 

principal “acontecimento” da modernidade. E ele teria sido remetido ao “esquecimento” 

pela influência daquela que teria sido a revolução com mais influência em sua época, a 

Revolução Francesa.  

A revolução, sempre vale ressaltar, tem esse estatuto dúbio na autora. Para 

Hannah Arendt, em meio à modernidade, somente recuperando-se o sentido “originário” 

da revolução seria possível a volta de política e da liberdade. No que se percebe que o 

critério pelo qual a autora de Sobre a Revolução julga os personagens de sua narrativa é 

a adequação ao “acontecimento” da revolução e não aos critérios colocados efetiva e 

objetivamente em um “mundo” que, segundo a própria autora, seria fruto das guerras e 

das revoluções. Aquilo que é “resultado” efetivo de um “acontecimento”, que somente 

pode ser visto de maneira retrospectiva depois do sentido dos fatos ter se tornado atual, 

do ponto de vista da política, pouco importa para a autora. Antes, o próprio raciocínio 
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que relaciona potência e ato lhe é alheio, de maneira que a contingência é absoluta e não 

há qualquer espaço à necessidade na história defendida pela pensadora.
431

 

Ela não vê na história cadeias de causalidade de modo que o essencial seria 

aquilo mais “originário”, que, por sua vez, deve ser percebido por aquele que narra. Os 

homens que estão na esfera política deveriam ser julgados também de acordo com 

aquilo que não tivesse sofrido desvios e que fosse mais condizente com uma situação 

mais próxima da “originariedade”. A narrativa de Arendt, assim, não é aquela que 

analisa os fatos passados pelos seus rumos concretos – seu critério é o “acontecimento”, 

o elemento “extraordinário” expresso em cada “estória” singular. Arendt, assim, 

esforça-se para, em sua narrativa, trazer aquilo que julga mais digno, e que, é bom 

ressaltar, confunde-se com a sua concepção acercada política. Buscando experiências 

que julga essenciais, ela vê na Revolução Americana algo condizente com o 

“acontecimento” da revolução. Os revolucionários americanos, com seu apelo ao 

passado e com o respaldo de considerarem a si mesmos como “fundadores”, também 

estariam muito mais alinhados com o “acontecimento” essencial da modernidade que os 

homens da Revolução Francesa. A própria modernidade, em sua manifestação do século 

XX, entretanto, seria fruto do “esquecimento da política”. Mas, mesmo se tratando de 

uma época de “totalitarismo”, de “esquecimento” e de “banalidade do mal”, haveria 

algo a se recuperar, a se “salvar”: esse algo seria a experiência da modernidade 

condizente com o caráter de novidade radical e de conservação e recuperação presentes 

no “acontecimento” da revolução: a Revolução Americana.  

 Viu-se, pois, que, para Hannah Arendt, a Revolução Americana traria consigo 

algo essencialmente oposto ao moderno “esquecimento da política”. Isso se daria na 

medida em que aqueles elementos perdidos na modernidade - a tradição, a religião e a 

autoridade - por meio da “fundação” e permeados pelo caráter de conservação e de 

ruptura do “acontecimento” da revolução – seriam, de certo modo, recuperados. Isso 

ocorreria certamente com mediações: tais elementos teriam sido apropriados pelos 

homens que tiveram suas experiências marcadas pelo “abismo da liberdade” o qual teria 

aparecido nas revoluções modernas e teria se delineado em seus traços mais elementares 

na Revolução Americana. Quando os revolucionários americanos se viram sem 
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 Arendt sempre delineia seus textos com base em antinomias e aqui a questão aparece em maior grau de 

concretude. Para uma compreensão ontológica acerca do modo como se relacionam os pares opostos 

presentes na própria realidade, Cf. LUKÁCS, 2010. 
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parâmetros, eles teriam recorrido à experiência do passado e às “coisas-pensamento” 

que marcariam a experiência ocidental, de modo que, assim, não teriam os “fundadores” 

caído em uma concepção segundo a qual seria possível “‟fabricar o futuro‟ e „construir e 

aperfeiçoar a sociedade‟ como se se tratasse da fabricação de cadeiras e da construção e 

reformas de casas.‟” Deve-se notar: a passagem anterior, em Arendt, remete à 

emergência da modernidade. Deste modo, é mesmo possível dizer que, na Revolução 

Americana, a pensadora vê rumos alternativos para que se estabeleça uma tradição 

contrária ao “esquecimento da política”, consagrada no trecho. A Revolução 

Americana, pois, é vista não só em oposição à Revolução Francesa e ao “esquecimento 

da política”. Trata-se, para a pensadora, certamente, de uma revolução política que 

poderia ter dado rumos completamente distintos à modernidade que ela condena. E 

esses rumos Hannah Arendt quer resgatar. 

No entanto, não é só: por meio de sua teorização sobre a “fundação”, Hannah 

Arendt busca estabelecer um possível nexo a ser recuperado, para que se use a sua 

própria expressão, “entre o passado e o futuro”. Tal recuperação envolveria a revolução, 

imbuída de um elemento ineliminável de arbitrariedade, como expressão da “ação”, 

nunca previsível e controlável por meio da teleologia dos homens. Em oposição, à 

Revolução Francesa, pois, na visão de Arendt, trata-se de um “acontecimento” o qual 

traria consigo uma relação harmoniosa por parte dos revolucionários com a pluralidade 

e com a contingência que marcariam os negócios humanos. Agora, pois, há de se 

averiguar, de maneira mais concreta, como, para Arendt, se deu essa relação “mais 

harmoniosa”, explicitando-se aquilo que a autora quer efetivamente resgatar. 
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4.5. Fundação, Costumes e Tradição na Revolução Americana 

 

 Até o presente momento, verificou-se o posicionamento de Hannah Arendt sobre 

a Revolução Americana na medida em que essa última se oporia diametralmente aos 

delineamentos dados na Revolução Francesa, a qual teria deixado uma herança nefasta à 

modernidade, principalmente por meio da Revolução Russa. O enfoque principal foi 

essencialmente traçado nesses termos. No entanto, algo a mais apareceu também na 

medida em que o papel da Revolução Americana também teria sido aquele de resgatar a 

política do “esquecimento” por meio da “fundação” – e a explicitação disso foi tratada 

acima. Viu-se, pois, como a Revolução Americana teria tanto recuperado algo perdido 

como trazido algo de “absolutamente novo”. Para isso, os “fundadores” teriam se 

voltado principalmente para o exemplo romano e para as lendas fundadoras. Porém, 

com esta ênfase, que é a central na própria autora, as referências mais propriamente 

modernas que teriam permeado a Revolução Americana aparecem um tanto quanto 

eclipsadas; agora, pois, é preciso averiguar como a pensadora vê a tradição americana, 

relacionando-a com alguns teóricos modernos os quais balizam o seu pensamento em 

alguns pontos essenciais, como aquele atinente ao “contrato” pretensamente existente na 

sociedade americana. 

Assim, vale começar pela oposição traçada pela pensadora no que toca a herança 

político-institucional que teria permeado os EUA: 

 

Historicamente falando, a distinção mais óbvia e decisiva entre as revoluções 

Americana e Francesa era a de que a herança histórica da Revolução Americana era 

uma “monarquia limitada” e a da Revolução Francesa um absolutismo que, 

aparentemente, remontava muito longe, aos primeiros séculos de nossa era e aos últimos 

do Império Romano. (ARENDT, 2001, p. 191) 

 

 Arendt acredita que a França teria uma tradição permeada pelo absolutismo de 

tempos longínquos, dos “primeiros séculos de nossa era e aos últimos do Império 

Romano.” Por outro lado, estariam os EUA com a tradição da “monarquia limitada”.
432

 

Enquanto no primeiro caso a revolução teria diante de si a árdua tarefa da libertação do 
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 Deve-se notar que, coerente consigo mesma, a pensadora não trata aqui do próprio solo concreto, 

material, sobre o qual a revolução “se dá”; a particularidade da história americana, para Arendt, é vista 

pela “tradição”. 
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jugo do poder e da tradição absolutista, no segundo, tal questão não apareceria com 

tanta força: antes, aquilo que a libertação teria como objetivo já estaria, em grande 

parte, favorecido pela experiência e pela tradição do país.  

Isto já fora esboçado acima em seus delineamentos gerais, mas ganha um sentido 

mais concreto neste ponto da exposição. Enquanto os franceses teriam que romper 

completamente com a tradição que lhes antecedera, o mesmo não seria necessário para 

os americanos. A pensadora aponta o seguinte sobre os “fundadores”: 

 

Orgulhavam-se de ser indivíduos ingleses até o momento de sua rebelião contra o governo 

injusto – “taxação sem representação” – os levou a uma “revolução” verdadeira, uma 

mudança na própria forma de governo e à constituição de uma República como único 

governo, o que agora era sentido por eles como uma forma adequada para governar a terra 

dos homens livres. (ARENDT, 2009 e, p. 475) 

 

 Até mesmo a revolta dos americanos contra o governo da metrópole seria sui 

generis. Tratar-se-ia de uma busca pela libertação que teria uma oposição muito mais 

branda àquele que, por assim dizer, oprime. Haveria, inclusive, deve-se salientar, certa 

identidade com o opressor na medida em que somente se pretendia a volta ao status 

anterior (como já mencionado antes) e também quando os “fundadores” da república 

“orgulhavam-se de ser indivíduos ingleses até o momento de sua rebelião contra o 

governo injusto”; neste sentido, a rebelião teria ocorrido sem que houvesse um 

planejamento prévio e teria em si a própria identidade inglesa, a qual somente teria sido 

negada no decorrer das circunstâncias. Essas últimas, para a autora, “os levou a uma 

„revolução‟ verdadeira, uma mudança na própria forma de governo e à constituição de 

uma República como único governo”. Diante da identificação inicial com o inglês, a 

mudança somente teria vindo por uma contingência, identificada na existência 

circunstancial, e não estrutural, de um governo injusto. O que tem um significado 

profundo: os americanos não teriam se voltado contra uma forma de sociabilidade 

determinada, eles não teriam se oposto a uma forma de sociedade específica. Grande 

parte do que eles desejavam, inclusive, seria a volta àquela forma de governo “justo”, 

existente para os ingleses, mas negado àqueles que habitavam a Nova Inglaterra. Isso 

tudo devido o “abuso” da coroa. Não se negaria (ou pelo menos não se teria esse como o 

foco principal) a essência do governo colonial ou a existência de colônias; antes, haveria 

um déficit do governo, o qual apareceria como “injusto”.  
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No que se deve apontar que essa injustiça, inclusive, remeteria, não à questão 

mais extrema dos EUA (que a própria autora vê em Sobre a Revolução com maus olho): 

a escravidão. O ponto essencial desse governo injusto seria aquele dos impostos, a 

“taxação sem representação”. A libertação americana, pois, como vista por Arendt, 

eivada de certa identificação com aquele que oprime, e permeada pela menor influência 

da compaixão e da “questão social”, deste modo, também seria muito distinta. Ela teria 

sido possível mesmo com a existência da escravidão (ponto esse que a narrativa aqui 

analisada menciona algumas vezes, mas nunca enfatiza em meio a sua argumentação) e 

mesmo sem uma oposição à essência da sociedade existente – o central é a “forma de 

governo”, a mudança política e não “social”. A narrativa de Arendt está no campo do 

politicismo, resta claro. 

 Depois que os americanos se rebelam, eles voltam-se contra a “forma de 

governo”, e isso seria um dos grandes méritos da Revolução Americana aos olhos de 

Hannah Arendt. Isso teria feito com que se buscasse uma “revolução verdadeira”, 

política e não uma revolução social – daí teria emergido a república americana e não da 

necessidade e das carências do “povo”, dos “pobres”. Aí, teria aparecido “o que agora 

era sentido por eles como uma forma adequada para governar a terra dos homens 

livres”, a república. Haveria, deste modo, um apelo à “fundação”. E existiria neste apelo 

algo de novo, embora ele buscasse sua inspiração em Roma. Seria visível: 

 

Foi nesse momento que aqueles que tinham começado como homens de ação, sendo 

depois transformados em homens de revolução, modificaram o grande verso de Virgílio 

(Mangnus na integro saeclorum nascitur ardo”); “a grande ordem das eras é [re]nascida 

assim como era no princípio”) para Novuus ordos seculorum (“a nova ordem”), que 

ainda hoje vemos nas notas do dinheiro americano. Para os Patronos Fundadores, a 

variação implicava a admissão de que o grande esforço para reformar e recompor a 

integridade inicial do corpo político (“fundar Roma de novo”) tinha levado à tarefa 

completamente inesperada e muito diferente de constituir uma coisa totalmente nova – 

fundar uma “nova Roma). (ARENDT, 2009 e, ps. 475-476) 

 

 Primeiramente, ao enfatizar que os “homens de ação” teriam se transformado em 

“homens de revolução”, a pensadora explicita algo que vem sendo falado no presente 

escrito: a ligação entre a revolução e a concepção arendtiana de “ação”. Vê-se que esta 

última precede a primeira, de maneira que a revolução pode ser vista em Arendt como 

uma corporificarão da “ação” na modernidade – o que aqui vem se explicitando dizendo 

ser essa a tônica da narrativa arendtiana acerca da Revolução Americana. Outro aspecto 
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que deve ser destacado, e que também reforça o mencionado anteriormente, é a ligação 

entre a revolução, os “fundadores” americanos e a antiguidade romana. Resta claro, 

pois, que a relação entre a Revolução Americana e a “fundação” romana seria aquela 

em que se busca um parâmetro, uma medida, ao mesmo tempo em que, filiando-se a 

uma tradição, busca-se algo de novo. Porém, um aspecto interessante, e que somente foi 

tangenciado acima, surge na comparação de Arendt entre o verso de Virgílio e o que os 

“fundadores” da república americana teriam feito com ele. Passa-se de algo que 

“renasce” “assim como era no princípio” para a “nova ordem”. De um lado, uma 

concepção somente cíclica em que só se restaura, doutro, uma tradição em que ainda há 

um movimento, de certo modo, cíclico, mas em que se busca resgatar a política do 

“esquecimento” trazendo um “novo começo”.  

Ou seja, em oposição a um “renascimento” que remota ao “originário” somente 

restaurando, um “novo começo” o qual, pela noção de “fundação”, dialoga com o 

“originário”, mas que traz algo de distinto. Isso fica ainda mais patente quando a 

pensadora compara a empreitada de se “fundar Roma de novo” com aquela, a qual 

caberia aos “pais fundadores” americanos, de se “fundar uma nova Roma”, o que é visto 

pela autora de Sobre a Revolução como uma “tarefa completamente inesperada e muito 

diferente de constituir uma coisa totalmente nova”. Fica explícito o caráter de novidade 

inerente à revolução e à modernidade em Arendt. Remetendo ao passado da 

antiguidade, pensa-se a novidade da modernidade encarnada na noção de revolução; e 

isso é feito por meio de sua narração acerca do modo como se delinearam, à luz do 

presente, dois grandes “acontecimentos”, a Revolução Francesa e a Revolução 

Americana. 

 Nota-se também que aquilo que os americanos teriam desejado no início, contra 

o governo injusto, teria sido justamente “reformar e recompor a integridade inicial do 

corpo político”; no entanto, a tarefa da “fundação”, depois que os “fundadores” se viram 

em meio a uma “verdadeira revolução” teria vindo a se impor. E aí, neste caráter 

inesperado e contingente da Revolução Americana, estariam seus maiores méritos. 

Assim, Hannah Arendt destaca que nos EUA “a república nasceu, não por uma 

„necessidade histórica‟ nem por qualquer desenvolvimento orgânico, mas por uma acto 

deliberado: a fundação da liberdade.” (ARENDT, 2001, p. 267) Diante de 

circunstâncias inesperadas, ter-se-ia atuado – em meio a um hiato, pode-se dizer, um 

abismo - para que se originasse o “novo começo”. A relação com a “fundação” romana 
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não seria pouca, mas a noção segundo a qual não se trataria de um “renascimento”, mas 

de se fundar uma “nova Roma” faria com que a revolução se colocasse na modernidade 

ao mesmo tempo em que recuperasse do “esquecimento” elementos políticos cujo 

aparecimento como colocado em A Condição Humana estaria restrito somente à 

antiguidade. O elemento ineliminável de modernidade presente na revolução, assim, 

vem à tona com força e dá a tônica da peculiaridade da noção arendtiana de 

revolução.
433

 

 

Na medida em que o maior acontecimento em toda a revolução é o acto de fundação, o 

espírito da revolução contém dois elementos que, para nós, parecem irreconciliáveis e 

mesmo contraditórios. O acto de fundar o novo corpo político, de planejar a nova forma 

de governo, envolve a difícil preocupação de estabilidade e durabilidade da nova 

estrutura; por outro lado, a experiência a que estão sujeitos aqueles que se ocupam 

desde grave assunto é a animadora consciência da capacidade humana de iniciativa, o 

entusiasmo que tem presidido sempre o nascimento de qualquer coisa nova na terra. 

(ARENDT, 2001, ps. 274-275) 

 

 O caráter essencial da “fundação” para a revolução é destacado novamente. E 

aqui são mencionados dois elementos os quais a pensadora aponta como 

“irreconciliáveis e mesmo contraditórios”. Tratar-se-ia do fato de a “fundação” envolver 

tanto a novidade como a estabilidade das instituições. E nisso se toca em um assunto 

caracteristicamente moderno e que diz respeito, inclusive, aos limites daquela 

“animadora consciência da capacidade humana de iniciativa” a qual teria animado a 

revolução e o seu “maior acontecimento”, o qual (como se viu) sempre teria um 

elemento de arbitrariedade, a “fundação”. Nesse ponto, é importante se lembrar que 

anteriormente a pensadora teria estabelecido o começo e o fim da Revolução Americana 

da seguinte maneira: “desde a declaração de independência à elaboração da 

constituição.”  

Aparece aí um denominador importante: a constituição. Ela seria sempre 

colocada por Hannah Arendt como o ponto terminal de uma revolução. Assim, é 

possível dizer que o dilema levantado pela pensadora acima, acerca da estabilidade, 

poderia ter seu apoio justamente naquela que é tão importante para a tradição 
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 Deve-se apontar que não deixa de ser irônico que Arendt remeta à “Novuus ordos seculorum (“a nova 

ordem”), que ainda hoje vemos nas notas do dinheiro americano”, de modo que, ao mesmo tempo em que 

trata da produção e da economia como essencialmente reificadas e opostas à “ação “e à política, algo que 

a pensadora usa para ilustrar o seu ponto seja o dinheiro americano. 
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americana, a constituição.
434

 Isso é reforçado pelo pensamento da autora, também já 

mencionado anteriormente, segundo o qual se pode mesmo ver a república e o governo 

constitucional, até certo ponto, em conjunto: “se a lei é a essência do governo 

constitucional ou republicano, o terror é a essência do governo totalitário.” Opondo-se 

ao “totalitarismo”, a alternativa de Arendt é a república a qual, na passagem, é deixada 

lado a lado com a constituição. Assim, a limitação da atividade dos indivíduos em prol 

da coletividade, tema essencial à problemática liberal e ligada à modernidade, pode ser 

percebida na passagem na medida em que se aponta uma tensão entre a estabilidade e 

durabilidade das instituições de um lado e a “animadora consciência da capacidade 

humana de iniciativa” doutro. E há de se ver uma passagem que pode lançar luz sobre a 

questão no pensamento de Arendt – a autora enfatiza que, no caso americano, após a 

libertação: 

 

preocupou-se muito mais com a elaboração de constituições e o estabelecimento de um 

novo governo, isto é, com as actividades que constituem por si próprias o espaço da 

liberdade. (ARENDT, 2001, p. 289) 

 

 A menção ao “espaço da liberdade” parece de importância enorme aqui por 

remeter a uma tradição especifica, a grega, em que também a liberdade, vista por 

Arendt, ao lado da política, apareceria localizada na polis. A especificidade da temática 

não pode ser tratada aqui com todo o cuidado necessário, sendo possível somente que se 

remeta a ela para se dizer que a política, em Arendt e na Revolução Americana como 

vista pela pensadora, teria um caráter também espacial e permeado por instituições 

propícias ao desenvolvimento da liberdade como vista pela pesadora. No lugar da polis 

grega, na Revolução Americana, haveria instituições que possibilitariam o efetivo 

exercício da liberdade. Para a pensadora, haveria um importante elemento espacial 

nisso, pois suas críticas ao Estado soberano, o qual ela vê na Revolução Francesa não 

são poucas, fazendo com que Arendt aponte para um Estado republicano e federado, 

pretensamente germinado também na Revolução Americana.  

Aqui, é hora de se ver que a constituição americana é vista pela autora de Sobre 

a Revolução justamente tendo-se em conta a problemática envolvida naqueles “dois 
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 É mesmo possível dizer que Arendt tem em conta a noção de constituição quando essa também 

expressaria, como em Aristóteles, por exemplo, uma forma de governo. Nisso, sai reforçado o caráter de 

tensão da relação de Hannah Arendt com a modernidade. 
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elementos que”, para Hannah Arendt, “parecem irreconciliáveis e mesmo 

contraditórios”. Veja-se: 

 

Evidentemente, o verdadeiro objectivo da Constituição Americana não era o de limitar o 

poder, mas o de criar mais poder e, na realidade, estabelecer e constituir devidamente 

um centro de poder inteiramente novo, destinado a compensar a república confederada, 

cuja autoridade se viria a exercer sobre um grande território em expansão, pelo poder 

perdido através da separação das colônias da coroa inglesa. Este complicado e delicado 

sistema, deliberadamente destinado a manter intacto o potencial do poder da república e 

a evitar que qualquer das múltiplas fontes de poder viesse a secar, na hipótese de uma 

maior expansão, “de virem a ser aumentadas pela adição de outros membros”, era o 

objetivo único da revolução. A Constituição Americana consolidou, finalmente, o poder 

da Revolução e, já que o objectivo da revolução era a liberdade, ela veio de facto a ser 

aquilo que Bacton havia chamado Constitutio Libertatis, a fundação da liberdade. 

(ARENDT, 2001, p. 189) 

 

 Na passagem
435

, há elementos para que se veja como Arendt desenvolve e 

concilia a “consciência da capacidade humana de iniciativa” com a estabilidade e a 

durabilidade do novo regime. E, novamente, a questão passa por sua noção de 

“fundação” – essa última teria em si tanto o “novo começo” quanto a liberdade a qual 

seria indissociável do ato de se começar algo.  

Assim, há referências ao “limitar do poder”, o que, no entanto, não apareceria 

como o “verdadeiro objectivo da revolução”. Essa limitação do poder, relacionada à 

“fundação”, no entanto, dá ensejo para que se considere a importância da constituição. 

Essa última guardaria seu significado moderno, ligado às revoluções e à limitação do 

poder na esteira da libertação preconizada pelas revoluções, ao mesmo tempo em que 

teria por trás de si também uma “nova forma de governo”, o que remete ao uso 

aristotélico do termo e à própria questão romana da “fundação”. Neste sentido, a autora 

vê a constituição americana da seguinte maneira: seu enfoque não estaria na limitação 

do poder, mas no “estabelecer e constituir devidamente um centro de poder inteiramente 

novo”. Deste modo, quando se tem em conta as funções ligadas à libertação e à 

liberdade, nos termos de Arendt, a preferência pela segunda é clara, chegando mesmo a 

ponto de vê-las em uma oposição. E isto diz respeito muito mais ao momento da 

“fundação”, do estabelecimento de algo “inteiramente novo”, do que à preservação e à 

durabilidade do novo regime. No que se deve averiguar que a pensadora estipula este 

ponto ao mesmo tempo em que o direciona na medida em que os problemas atinentes à 
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 Deve-se apontar aqui que a passagem nos será essencial na conclusão de modo que não são todos os 

aspectos presentes nela que poderão ser desenvolvidos agora com o devido cuidado. 
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estabilidade da “nova forma de governo” são tidos em conta: esse “centro de poder” 

criado, constituído, pela constituição, estaria “destinado a compensar a república 

confederada, cuja autoridade se viria a exercer sobre um grande território em expansão, 

pelo poder perdido através da separação das colônias da coroa inglesa”. Veja-se que o 

ponto em que entra a importância da constituição é aquele em que se esfacela o poder da 

coroa inglesa e um “novo centro” deve ser colocado em seu lugar – ou seja, no processo 

revolucionário haveria a perda da autoridade, sendo justamente essa que viria a se 

relacionar originariamente com a “fundação”.  

Percebe-se que a solução de Hannah Arendt para que se concilie a “consciência 

da capacidade humana de iniciativa” com a estabilidade e com a durabilidade do novo 

regime passa pelo restabelecimento da autoridade. Isso se relaciona intimamente com a 

teoria política da autora quando se tem em mente que, para ela, a autoridade aparece de 

tal modo que “sua insígnia é o reconhecimento inquestionável daqueles a quem se pede 

que obedeçam; nem a coerção nem a persuasão são necessários”. (ARENDT, 2009 c, p. 

62) A autoridade, vê-se, é relacionada ao poder e não à violência, nos termos de Arendt. 

Aonde houvesse autoridade, “nem a coerção nem a persuasão são necessários” – e a 

“fundação” expressaria essa situação em que uma “nova forma de governo” é 

estabelecida com durabilidade e com recurso àquilo que, inclusive, a institucionalizaria, 

a constituição.  

E aqui, novamente, deve-se destacar o modo como a autora trata a história: 

Arendt destaca uma maior expansão dos EUA, mas não explicita como isso ocorrera, o 

que envolveria tratar da violenta “marcha para o oeste”. Aqui, novamente, vê-se o 

caráter “seletivo” e mesmo manipulatório do procedimento da autora. 

A questão da estabilidade e durabilidade conjugadas com a consciência por parte 

dos homens acerca da sua “capacidade de iniciativa”, pois, conjuga-se com a abordagem 

da pensadora acerca da “fundação”, fica claro.  

 

Falando de um modo geral, podemos dizer que nenhuma revolução é sequer possível 

quando a autoridade do corpo político está verdadeiramente intacta, o que significa, em 

condições modernas, quando se pode confiar em que as forças armadas obedecem às 

autoridades civis. As revoluções parecem sempre resultar com espantosa facilidade na 

sua fase inicial, e a razão disso é que os homens que as iniciam não fazem mais do que 

tomar o poder de um regime em plena desintegração; elas são as conseqüências, mas 

nunca as causas, da queda da autoridade política. (ARENDT, 2001, p. 142) 
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 Em Arendt, mesmo a revolução, em sua fase inicial, em sua fase de “libertação”, 

é vista como um resultado da queda da autoridade. As revoluções sempre seriam 

“conseqüências, mas nunca as causas, da queda da autoridade política”. E na 

modernidade, marcada pelo “esquecimento da política” e pela influência da Revolução 

Francesa, “não há dúvida de que uma das principais características de nossa crise 

presente é a quebra de toda a autoridade e a ruptura da nossa tradição”. Deste modo, 

percebe-se que o “esquecimento” moderno da autoridade e da tradição não estaria em 

continuidade com as revoluções modernas como um todo; antes, decorreria da 

influência lograda por um tipo de revolução específico, aquele consagrado pela 

Revolução Francesa e seguido pela Revolução Russa. A Revolução Americana, em 

oposição, traria consigo a tarefa mais difícil, aquela que não viria com “espantosa 

facilidade”, a tarefa da “fundação”, relacionado ao restabelecimento da autoridade 

perdida. Portanto, é possível dizer que a “libertação” basear-se-ia na perda da autoridade 

enquanto a liberdade viria na retomada dessa em meio ao ato de “fundação” o qual, 

também no sentido de se colocar uma nova fonte de autoridade, seria um “novo 

começo”. Para Arendt, “a palavra auctoritas é derivada do verbo augerem „aumentar‟, e 

aquilo que a autoridade ou os de posse dela constantemente aumentam é a fundação.” 

(ARENDT, 2000, ps. 163-164) A “fundação”, assim, deveria ocorrer de acordo com o 

restabelecimento da autoridade ao mesmo tempo em que teria um elemento de novidade 

ineliminável o qual seria relativo na medida em que não viria do nada, mas se 

estabeleceria com bases em uma situação determinada por um “acontecimento”.  

Assim, a autoridade adequada para o caso americano deveria se equacionar na 

medida em que questões específicas aos EUA pudessem ser resolvidas. Seria 

necessário, por meio da constituição, “compensar a república confederada, cuja 

autoridade se viria a exercer sobre um grande território em expansão, pelo poder 

perdido através da separação das colônias da coroa inglesa”. Ou seja, ao caráter 

federativo do estado americano seria necessário contrapor um elemento centralizador, o 

qual se encontraria justamente na constituição federal. Esta última também viria no 

sentido de retomar a autoridade perdida em decorrência da mudança de situação em que 

o “poder” da metrópole havia se esfacelado. E isso tudo em meio a um estado com 

“grade território em expansão” – e deve-se ser claro: o modo como essa expansão se dá, 

posteriormente, com o genocídio dos indígenas não é sequer tocado por Arendt. A 
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“república confederada”, deste modo, não teria poucas dificuldades para se consolidar. 

Porém elas viriam à tona, para a autora, também na medida em que a “fundação” traria 

em si uma constituição que pudesse “manter intacto o potencial do poder da república e 

a evitar que qualquer das múltiplas fontes de poder viesse a secar”. A constituição 

americana, deste modo, conseguiria tanto trazer uma autoridade mais geral para toda a 

república quanto não “secar” as “múltiplas fontes de poder”.  A “fundação”, no caso 

americano, pois, traria o melhor dos mundos: a preservação de aspectos políticos dos 

EUA, como aqueles ligados às “múltiplas fontes de poder”, e resolveria também 

questões ligadas à manutenção do poder em meio à expansão do território; segundo 

Arendt, inclusive, esse “era o objetivo único da revolução”, o que, novamente, como 

quando se viu o papel da escravidão na narrativa de Arendt, se enfocado com cuidado 

pela autora, faria com que sua narrativa perdesse grande parte de sua capacidade 

persuasiva quando se tem em conta o “território em expansão”.  

A fundação da república teria se traduzido para a pensadora no fato de que “a 

Constituição Americana consolidou, finalmente, o poder da Revolução e, já que o 

objectivo da revolução era a liberdade, ela veio de facto a ser aquilo que Bacton havia 

chamado Constitutio Libertatis, a fundação da liberdade.” A constituição, pois, teria 

papel central naquela questão trazida por Arendt acerca da “consciência da capacidade 

humana de iniciativa” em oposição à necessidade de estabilidade e durabilidade. A 

solução estaria na própria “fundação da liberdade”, a qual se encontraria na Revolução 

Americana na medida em que se consolidaria o poder e as instituições americanas com a 

unidade traçada, não pela soberania, mas pela federação e pela constituição. Sendo a 

questão tratada por Arendt relacionada à perda da autoridade, à perda do poder e à 

“capacidade humana de iniciativa”, vê-se que a consolidação do poder pela “fundação” 

com o auxílio da constituição viria a resolver questão. Com a “fundação da liberdade”, 

inclusive, preservar-se-ia as “múltiplas fontes de poder” as quais se relacionariam em 

um espaço efetivamente político, em que a iniciativa dos cidadãos, ao contrário do que 

teria ocorrido na França, seria conjugada com a preservação da república em uma 

federação.
436

 Para a autora de Sobre a Revolução: 
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 Nesse ponto, vê-se que grande parte das vantagens vistas por Arendt na Revolução Americana 

também são vistas por teóricos conservadores como Toqueville, autor que muito influencia a pensadora 

(Cf. VALLE, 2005). Veja-se o que esse autor diz sobre a república americana: “três coisas parecem 

concorrer mais que todas as demais para a conservação da república democrática no Novo Mundo: a 

primeira é a forma federal que os americanos adotaram, e que permite à união gozar do poder de uma 
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Para Montesquieu bem como para a Antiguidade pre-cristã e para os homens que, no 

final do século, fundaram a república norte-americana, as palavras “poder” e 

“liberdade” eram praticamente sinônimas. (ARENDT, 2009 d, p. 468) 

 

Percebe-se, deste modo, que, em oposição ao “povo” francês e à soberania do 

Estado que imergiriam da Revolução Francesa, a pensadora coloca as “múltiplas fontes 

de poder” e o estado federativo, mantidos, não pelo “terror”, como teria ocorrido no 

caso francês, mas pela autoridade e pelo poder os quais, como já dito, estariam opostos 

à violência. No que se vê novamente a narrativa da autora acerca da revolução 

ilustrando sua teoria política. Para Hannah Arendt, somente com esses requisitos, seria 

possível uma situação em que uma revolução aparecesse da seguinte maneira: 

 

Neste ponto, o curso da Revolução Americana conta-nos uma história inesquecível e 

está apto a ensinar-nos uma lição única; na verdade, esta revolução não rebentou, mas 

foi feita por homens, em deliberação comum com a força de garantias mútuas. 

(ARENDT, 2001, p. 264) 

  

Tais aspectos foram traçados anteriormente, devendo-se destacar aqui somente 

como se apresenta a oposição àquela “história feita pelo homem” na medida em que, 

para Arendt, a revolução “não rebentou, mas foi feita por homens, em deliberação 

comum com a força de garantias mútuas”. Isto marcaria o caráter essencialmente 

político da Revolução Americana em oposição à francesa também na medida em que 

haveria “deliberação comum”, o que se relaciona com a “ação” e com a política, com 

garantias mútuas, as quais teriam em si aspectos de um tipo de contrato, o qual será 

visto abaixo. Deve-se perceber novamente que – quando a autora trata de questões 

atinentes a um nível maior de concretude – suas distinções são muito mais fluidas que 

se imaginaria quando ela traça a distinção entre “labor”, “trabalho” e “ação” e entre a 

história “feita pelo homem” e as estórias singulares. 

                                                                                                                                                                                   
grande república e da segurança de uma pequena. Encontro a segunda nas instituições comunais que, ao 

mesmo tempo que moderam o despotismo da maioria, dão ao povo o gosto à liberdade e a arte de ser 

livre. A terceira acha-se na constituição do poder judiciário. Já mostrei como servem os tribunais para 

corrigir os descaminhos da democracia, e como, sem jamais poder deter os movimentos da maioria, 

conseguem diminuir seu ritmo e dirigi-los.” (TOQUEVILLE, 2010, p. 211) 
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 Assim, acima, a pensadora diz que a revolução não teria “rebentado”, mas teria 

sido “feita por homens”, no que já se pensaria de imediato que se trataria daquela 

história “feita pelo homem”. No entanto, ao apontar isso, Arendt somente o faz por 

complementar com as seguintes qualificações: “em deliberação comum com a força de 

garantias mútuas”. Ou seja, a autora, mesmo ao tratar dos “acontecimentos”, 

extraordinários e imprevisíveis, com as revoluções, deve reconhecer em certo momento 

que, afinal de contas, são os homens que “fazem” os seus próprios rumos. A revolução, 

assim, neste sentido, teria em si um componente ineliminável de “trabalho” ao mesmo 

tempo em que, para a autora, seria a expressão maior da “ação”. Aponta-se isso para se 

mostrar: quando se trata de relações concretas, a pensadora sempre dá a palavra final 

por meio de suas distinções “originárias” ao mesmo tempo em que está consciente que 

somente pelo modo como narrou tais relações é possível que suas distinções tenham a 

importância que a elas credita. Isso se relaciona com o já tratado caráter manipulatório 

da metodologia de Arendt, deve-se ressaltar. Assim, deve-se voltar àquela “história 

inesquecível” (ela mesma remetida ao “esquecimento”, segundo a própria Hannah 

Arendt) que teria tido lugar com os rumos da Revolução Americana. As peculiaridades 

dos EUA, as quais teriam influenciado neste estado das coisas visto acima, deste modo, 

se colocariam na medida em que: 

 

A distinção única e decisiva entre os grupos de colonos da América do Norte e todos os 

outros empreendimentos coloniais era a de que apenas os emigrantes ingleses haviam 

insistido, logo desde o início, em que se tinham constituído em “organismos políticos 

civis”. Estes organismos, além do mais, não eram considerados como governos, em 

sentido estrito; não implicavam domínio nem a divisão do povo em governantes e 

governados. (ARENDT, 2001, ps. 206-207) 

 

 Aí se vê que, novamente, o fato de os EUA terem sido colonizados pelos 

ingleses aparece de maneira benéfica para a autora – essa herança teria sido uma benção 

aos americanos, sendo os colonizadores ingleses pintados com tintas que dão a entender 

que a “opressão” não seria o central para que os colonos tivessem “feito” a revolução. 

Haveria, assim, uma tradição prévia à independência segundo a qual haveria 

“organismos políticos civis”; e nesse ponto, vale ressaltar o plural do termo o qual 

poderia muito bem ser relacionado com as mencionadas “múltiplas fontes de poder” – aí 

parece estar grande parte da vantagem dos EUA em relação à França, segundo Arendt. 

Se nesta última o passado absolutista e calcado na soberania da nação teria deixado a 
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noção de estado soberano para os homens da Revolução Francesa, no caso americano, o 

legado, a herança, seria aquele dos “organismos políticos e civis” dos quais emergiria o 

poder e não a violência do Estado francês. Haveria um fio que liga o passado ao futuro 

no caso da Revolução Americana. Nela, sem a influência que teria tido na experiência 

francesa, a “questão social” não faria com que a necessidade fosse levada ao campo da 

política. Sem a compaixão dos revolucionários e sem a noção de “povo” tal qual teria 

aparecido na França, não teria havido grande ênfase na representação política em que se 

separam governantes e governados. Nos EUA, segundo a autora, tais “organismos”, 

assim, “não implicavam domínio nem a divisão do povo em governantes e governados.” 

Não só a “fundação” teria tido sucesso no caso americano. Isso teria se dado de maneira 

indissociável de uma vida autenticamente política (nos termos da autora, claro) em que 

o “povo” – aqui, muito distinto do “Le peuble” - não é passivo e não é transformado em 

“massa” ou em “miseráveis” (e deve-se perceber que, claramente, o “povo” americano, 

para Arendt, não inclui os escravos). Haveria, assim, participação política, ou seja, para 

a autora, liberdade. O que ocorreria mesmo com as ressalvas da autora acercada 

escravidão e mesmo com a expansão territorial dos EUA, da qual Arendt não trata com 

cuidado, mas menciona e, “seletivamente”, retira dos rumos centrais de sua narrativa. Se 

na França os “pobres” teriam levado a revolução à ruína, nos EUA, eles teriam 

permanecido alheios à esfera política a qual, em parte, por isso mesmo, teria se 

desenvolvido de acordo com os ditames da liberdade.  

Assim, a posição da autora vem à tona de modo mais concreto. Faz-se 

importantíssimo, portanto, enfatizar a seguinte opinião da autora de Sobre a Revolução: 

 

A liberdade em sentido positivo é apenas possível entre iguais, e a própria igualdade 

não é de modo nenhum um princípio universalmente válido mas, de novo, aplicável 

apenas com limitações e até dentro de limites espaciais. (ARENDT, 2001, p. 339) 

 

A passagem explicita aspectos já elencados, como o fato de o âmbito político 

visto aqui possuir também um caráter espacial, tal qual teria ocorrido na polis grega. As 

semelhanças com essa última, no entanto, iriam noutro sentido também: Hannah Arendt 

só pensa a liberdade entre iguais e entre esses não estão os escravos. Para ela, a política 

seria dissociada da esfera da necessidade e seria também localizada em um âmbito em 

que pudesse haver a reunião, de modo que também a igualdade não se constituiria “de 
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modo nenhum [como] em princípio universalmente válido”. A posição da pensadora, 

assim, não é só contrária à prevalência da Revolução Francesa na modernidade. Ela 

chega mesmo a ser, por vezes, conivente com uma esfera pública em que sequer todos 

têm direito a participação (ou seja, nos termos de Arendt, à liberdade em sentido 

positivo). Assim, neste aspecto específico, a autora se coloca atrás até mesmo daquela 

forma de emancipação em que a todos é dada a cidadania e que, pode-se mesmo dizer, 

seria vista, em teoria, depois da Revolução Francesa como inerente a uma democracia 

moderna. 

A defesa arendtiana da revolução, pois, vê-se, não é nada simples de ser 

equacionada. Ao mesmo tempo em que a autora, embora condene, não coloca como 

essencial ao caso americano a existência da escravidão, ela vê a igualdade como algo 

que não é efetivamente universal. Sua crítica ao caráter “abstrato” dos direitos do 

homem já foi mencionada também, de modo que se pode averiguar que sua posição, 

muito próxima de conservadores como Burke, em alguns aspectos, não relaciona a 

liberdade de maneira harmônica com a igualdade.
437

 Antes, parece se dar o oposto: a 

autora afirma que “a liberdade em sentido positivo é apenas possível entre iguais” ao 

mesmo tempo em que ressalta que a igualdade não seria de modo algum universal. Sua 

posição, assim, acaba se colocando ao lado daqueles que, vendo os “pobres” como 

desejosos e eivados de uma necessidade cega, vem a tratar como positivas somente as 

manifestações de liberdade (como participação, “em sentido positivo”) localizadas e, 

deve-se enfatizar, restritas. Um dos casos seria, claro, aquele da polis grega. Outro viria 

a se manifestar nos próprios EUA em que não haveria “governantes e governados” - no 

entanto, a escravidão ainda permaneceria e isso, para Arendt, não afetaria a política de 

maneira substancial: é essencial que se perceba isso na narrativa da autora. Do “povo” 

que Arendt trata no caso americano, fica claro, excluem-se os escravos, novamente resta 

claro – isso teria sido inclusive vantajoso para a Revolução Americana e a autora de 

Sobre a Revolução não deixa, assim, de ser, de certo modo, conivente com as mazelas 

mais patentes quando trata daquilo que considera mais digno.  

Por outro lado, no caso, francês, o mesmo vocábulo - “povo” - relacionar-se-ia 

justamente aos “pobres”, aqueles cuja presença na esfera pública teria levado a 
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 Esse aspecto da obra de Arendt não pode ser tratado aqui com o devido cuidado. Para uma analise 

dessa questão, Cf. VALLE, 2005. Burke, sobre esse aspecto, diz sobre os direitos do homem que “sua 

perfeição na abstração é seu defeito prático.” (BURKE, 2006, p. 58) – “their abstract perfection is their 

pratic defect.”  
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revolução à ruína e a modernidade ao “esquecimento da política”. Uma “revolução 

popular”, assim, só é defendida por Arendt quando se exclui do “povo” os “pobres” – 

no que se deve dizer que se trata de um posicionamento, sob este aspecto, claramente 

elitista e até mesmo aristocrático. 

Na Revolução Francesa, o desenvolvimento do “acontecimento” seria 

desastroso, teria tomado o rumo do “terror” mediante a participação do “povo” e diante 

da compaixão dos homens da revolução os quais teriam vindo a colocar a si mesmos 

como portadores de uma verdade absoluta a qual deveria governar o “povo”. O “povo” 

americano, por outro lado, seria justamente aquele em que não haveria a distinção entre 

governantes e governados – e isso não prescindiria daquela “igualdade” existente em 

território americano, segundo Arendt – isso tudo, no entanto, deixaria algo como a 

escravidão intocado, mas isso a narrativa de Arendt não enfoca, ou trata somente na 

medida em que os “fundadores”, mesmo se beneficiando do caráter da esfera pública 

americana, seriam contrários, em princípio, à escravidão.
438

 Os homens que teriam 

governado a França no decorrer da revolução teriam recorrido, sobretudo, ao “terror” ao 

passo que os homens da Revolução Americana teriam o poder consigo e permaneceriam 

eivados da autoridade trazida na “fundação”. Eles, segundo Arendt, “fundaram um 

organismo político inteiramente novo prescindido da violência e com auxílio de uma 

Constituição”. Ou seja, os americanos teriam conseguido uma clara preponderância da 

política em sua revolução ao passo que os franceses teriam trazido a violência e o 

“terror”. Isso teria ocorrido, inclusive, na medida em que a forma de organização da 

política nos dois casos seria oposta: enquanto na França haveria uma relação vertical em 
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 Esse ponto é questionável. E a própria Hannah Arendt conhece autores que relacionaram os interesses 

dos fundadores com a preservação da escravidão. Um grande historiador quem Arendt conhece e reprova 

tem essa tese: trata-se de Charles Beard quem é citado, inclusive, em Sobre a Revolução. O autor elabora 

um estudo acerca dos motivos econômicos que estariam por trás da constituição americana (tão 

importante para Arendt) – a autora, porém, como é inerente ao seu método, não discute ou debate com o 

autor, ela exclui aquilo que Beard traz de sua narrativa e, quando trata do autor o faz da seguinte maneira: 

ao tratar do papel negativo que o desmascaramento e a luta contra a hipocrisia teriam desempenhado na 

Revolução Francesa e em seus rumos, a autora aqui estudada diz que “a importância dessas experiências 

de modo algum permaneceu limitada à história nacional do povo francês. Basta recordar como, até muito 

recentemente, a historiografia da Revolução Americana, sob a superior influência de Economic 

Interpretation of the Constitution (1913) de Charles Beard, esteve obcecada por desmascarar os 

fundadores e pela busca de ulteriores motivações da Constituição.” (ARENDT, 2001, p. 120) Aqui não se 

entrará nos méritos do livro de Beard – no entanto, há de se notar que Hannah Arendt conscientemente 

deixa de lado uma historiografia que iria no sentido absolutamente contrário de suas conclusões; ela 

somente desqualifica Beard depois de um longo discurso acerca do caráter desastroso daquilo que teria 

permeado a sua obra. Assim, todo aquele que fosse “desmascarar os fundadores” estaria propenso a algo 

que de modo algum seria desejado. A narrativa de Arendt, assim, como já resta claro, não prescinde de 

elementos de manipulação. 
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que, sob o signo da compaixão, dividiam-se governantes e governados, nos EUA, 

haveria uma relação horizontal cuja organização não seria vertical, mas horizontal. 

Deste modo, a autora de Sobre a Revolução chegou a dizer que “o consentimento, no 

modo norte-americano de entender o termo, repousa na versão horizontal do contrato 

social e não em decisões da maioria.” (ARENDT, 1999, p. 82) Entre os “iguais” que 

compartilhariam da liberdade (o que significaria ter participação política) haveria um 

ambiente destituído de violência em que, por meio de um contrato social, entendido em 

sua versão horizontal a qual Arendt remete a Locke, ocorreriam deliberações.   

Deste modo, a Revolução Americana não estaria relegada ao desejo das 

“massas” ou mesmo da maioria, dos “pobres”, mas imbuída de uma esfera 

autenticamente política em que as primeiras, muitas vezes, como no caso dos escravos, 

sequer poderiam participar. O essencial seria o caráter livre da política e não a “questão 

social”. A política, por sua vez, sequer diria respeito a todos e não diria respeito 

diretamente à soberania e à maioria da população.
439

 

Viu-se, deste modo, que a leitura que Hannah Arendt faz da Revolução 

Americana liga esse “acontecimento” à retomada da política, a qual teria sido, por meio 

da noção de “fundação”, conectada, inclusive, aos gregos. A pensadora vê na 

experiência americana o modo mais autêntico e “originário” pelo qual a revolução teria 

se expressado. A revolução, assim, teria grande carga de restauração, de retomada 

daquilo que teria sido perdido ao mesmo tempo em que, pela própria imprevisibilidade 

da “ação”, ela teria sido levada rumo a algo novo. A novidade, vista pelo prisma de um 

“novo começo”, envolveria um elemento de arbitrariedade ineliminável de modo que o 

recurso dos “fundadores” às lendas fundadoras e à bíblia seria compreensível.  Arendt, 

no entanto, ressalta que, mesmo com a apropriação feita pelos “fundadores” de uma 

tradição que remeteria a uma noção cíclica de tempo e de história, a realidade moderna 

seria outra. Tratar-se-ia de uma época em que não se poderia fazer Roma “renascer”, 

seria necessário fundar uma “nova Roma”; as lendas fundadoras, deste modo, teriam 

aparecido aos “atores” da Revolução Americana como guias e com parâmetros para que 

não se falasse de “‟fabricar o futuro‟ e „construir e aperfeiçoar a sociedade‟ como se se 

tratasse da fabricação de cadeiras e da construção e reformas de casas.” Vê-se, pois, que 
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 Novamente se nota que por vezes, a concepção de revolução de Arendt fica mesmo atrás da noção 

emancipação política como entendida no radicalismo da Revolução Francesa – ou seja, Arendt não critica 

tanto as limitações da Revolução Francesa, mas, do ponto de vista da democracia e do avanço popular, 

aquilo de mais progressista nessa. 
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o papel da Revolução Americana no pensamento de Arendt não é pequeno: ele se opõe 

não só à influência lograda, segundo a pensadora, pela Revolução Francesa no moderno 

“esquecimento da política”– que seria patente também pela influência da primeira 

revolução socialista da história, a Revolução Russa. A experiência americana teria sido 

um modelo para a retomada de uma tradição em que a política, nos termos de Arendt, 

fosse viva – e isso, como visto, fora enfatizado na medida em que, tanto na Grécia, 

como nos EUA, a narrativa de Hannah Arendt, mesmo mencionando aspectos 

desumanos, como a escravidão, coloca tais aspectos “entre parênteses”.  

Indo da Grécia até Roma, passando pela idade média, a pensadora chega à 

modernidade sem que seja a política remetida ao “esquecimento”. Ela vê em Roma 

muito do legado grego (mesmo que reconheça que mesmo em Roma já haveria certo 

“esquecimento da política”); Roma, por sua vez, seria interpretada por Agostinho quem 

lançaria mão de uma noção central à pensadora, a de “novo começo”. No entanto, diante 

de condições muito distintas, diante da própria modernidade, tal tradição teria sido 

retomada de maneira muito problemática pelas revoluções as quais trariam em si tanto a 

violência que Arendt tanto rechaça, como o “novo começo” tratado por Agostinho. 

Neste panorama, como já se destacou preteritamente, o papel da Revolução Francesa 

teria sido aquele de glorificar a violência, levando, no limite, ao “terror” e a “elementos 

totalitários”. A Revolução Americana, por outro lado, sequer teria “rebentado”; para a 

pensadora, ela “foi feita por homens, em deliberação comum com a força de garantias 

mútuas”. No que se viu que, depois que se rebelaram contra a autoridade constituída (a 

qual já teria se esfacelado, sendo a revolução a  conseqüência e não a causa da perda da 

autoridade) os rumos de ambas as revoluções teriam sido diametralmente opostos. 

A sociedade americana teria sido mais que adequada para que os elementos 

positivos da revolução se manifestassem, enquanto a sociedade francesa, com a 

proeminência da “questão social” e com a compaixão aparecendo com força nos 

revolucionários, teria sido alvo daquilo que modernamente redundaria no 

“esquecimento da política” contendo em si, inclusive, “elementos totalitários”. No caso 

americano, elementos arraigados teriam tido influência muito positiva no decorrer da 

revolução: a tradição de “múltiplas fontes de poder”; a herança de uma metrópole com 

uma tradição de uma “monarquia limitada”; a existência de “homens de ação”, os quais 

teriam se tornado “homens de revolução” e depois, e o mais importante, “fundadores”; 

os rumos tomados em direção a uma federação, com a constituição federativa também 
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teriam sido essenciais; o caráter desprendido quase que bíblico da “América” (nos 

dizeres de Locke, invocados por Arendt em tom metafórico, “no princípio era a 

América”) – tudo isso teria se conjugado no sentido da construção de um ambiente 

favorável à política e calcado na “versão horizontal do contrato social” de modo que 

sequer haveriam governantes e governados, segundo a pensadora.  

Pode-se dizer que os elementos louvados por Hannah Arendt acerca da 

revolução têm sua expressão na Revolução Americana; essa revolução como que ilustra 

a teoria política da autora. No caso americano, não se encontrariam, ao menos não 

preponderantemente, os elementos ligados ao moderno “esquecimento da política” o 

qual teria chegado aos seus limites no “totalitarismo”; tratar-se-ia, antes, de uma 

experiência em que, para que se use a dicção de A Condição Humana, prepondera de 

maneira clara a “ação” em detrimento do “trabalho” e do “labor”, mesmo que isso 

aconteça com altos custos, aqueles da existência da escravidão, por exemplo. Essa 

última seria certamente uma mancha na revolução, no entanto, como mancha, não 

atrapalharia a essência desse “acontecimento”, que seria essencialmente política, em 

oposição ao caso francês. Se na França haveria o apego à libertação e à ruptura brusca 

com uma forma de sociabilidade, o mesmo não ocorreria nos EUA: a Revolução 

Americana sequer mudaria a organização básica da sociedade (mesmo nos elementos 

mais problemáticos, como a escravidão) de modo que sua tarefa principal teria sido uma 

tarefa política, a de se formar e manter uma “nova forma de governo”. Mesmo que se 

remeta à Grécia, a Roma (sociedades muitos distintas daquela que Arendt trata em sua 

narrativa aqui vista), à teologia de Agostinho, o sentido da “fundação” em Arendt não é 

aquele de uma mudança substancial na sociedade; antes, por meio de um “novo 

começo” se retoma aquilo que teria sido “esquecido” e se busca um “novo começo”, o 

qual, mediante uma mudança que não poderia atingir a organização da sociedade como 

tal, traria consigo a liberdade amparada somente na política, em uma “nova forma de 

governo”. 

A narrativa de Arendt tem esse sentido: o elogio à revolução é o elogio à política 

em detrimento de qualquer mudança consciente nas condições materiais de vida dos 

homens. Trata-se, pois, de uma posição não só irracionalista, mas claramente eivada de 

politicismo. 
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4.6. A Ilha da Liberdade contra o Mar Circundante da Necessidade: Revolução e 

Política na Modernidade 

 

 Os aspectos ligados à peculiaridade do caso americano e destacados por Arendt 

teriam feito com que houvesse bases para o estabelecimento de uma “nova forma de 

governo”, ao contrário do que teria ocorrido na França. Nos EUA sequer teria sido 

preciso mudar substancialmente o tecido da sociedade, havendo aquelas já mencionadas 

“múltiplas fontes de poder” em que a política poderia se apoiar.  

 

O que as cartas régias e a fiel ligação das colônias ao rei e ao parlamento, na Inglaterra, 

haviam feito pelo povo na América tinha sido munir o seu poder com o peso adicional 

da autoridade; assim, o principal problema da Revolução Americana, uma vez que esta 

fonte de autoridade havia sido desligada do organismo político colonial no Novo 

Mundo, veio a ser o do estabelecimento e fundação, não do poder, mas da autoridade. 

(ARENDT, 2001, p. 220) 

 

A pensadora vê na tradição inglesa compartilhada, segundo ela, com o povo 

americano, uma forma de autoridade; com a revolução, teriam os EUA se encontrado 

em uma situação em que a textura de sua sociedade não mudara substancialmente, ainda 

havendo “múltiplas fontes de poder”. No entanto, aquela autoridade decorrente da “fiel 

ligação das colônias ao rei e ao parlamento” teria se esfacelado com a independência. E 

isto teria feito com que a Revolução Americana fosse uma “revolução verdadeira” na 

medida em que as tarefas que colocava para si seriam essencialmente políticas. Isso, 

porém, já foi tratado acima; deve-se, agora, explicitar como aparece para Arendt o 

significado das tradições e dos costumes dos colonos americanos para a “fundação da 

república”: eles já teriam consigo o poder, não sendo necessária qualquer reviravolta 

substancial na organização da forma de sociabilidade vigente; o necessário seria o 

“estabelecimento e fundação, não do poder, mas da autoridade” – assim, aquilo que se 

viu acima ganha contornos ainda mais precisos na medida em que a pensadora coloca, 

com a retomada da tradição romana da “fundação”, o objetivo de se estabelecer e 

“fundar” a autoridade que haveria sido perdida na modernidade. O caso americano seria 

“exemplar” neste sentido também, indo, por meio daquele “acontecimento” tipicamente 

moderno, a revolução contra as próprias tendências vigentes na modernidade e 

criticadas por Arendt. 
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Esse tema da “fundação” apareceria como central naquela revolução a qual 

Hannah Arendt vê com bons olhos. Isso, além de ter trazido importantes conexões com 

sua teoria política e com sua teoria sobre a história (a qual não deixa de se relacionar 

intimamente com a primeira teoria mencionada, como se deixou claro), trouxe também 

alguns problemas que aparecem como marginais no delineamento dado por Arendt à 

narrativa daquela “história inesquecível” da Revolução Americana. Tais aspectos, no 

entanto, são centrais para que se explicite a maneira como emerge a oposição da 

pensadora entre o caso francês e o americano. Isso diz respeito ao traçado de Arendt 

acerca da “questão social” nos EUA. Deve-se lembrar neste ponto que a pensadora 

enfatiza que a liberdade somente é possível entre iguais ao mesmo tempo em que, 

dizendo que a igualdade não é nem pode ser universal, retira de campo ao analisar a 

política americana a relação, cogitada por ela mesma, entre a política e a existência da 

escravidão. A autora, reforçando aquela “versão horizontal do contrato social” oposta à 

“decisão da maioria”, traça o âmbito político de modo que este não envolve, nem na 

Grécia e em Roma, nem, modernamente, no caso da Revolução Americana, os homens 

como um todo; antes, a igualdade, vista como um valor “universal” é tida por uma 

“abstração” a qual, na esteira de Burke, é considerada irrealista e problemática, tendo 

como resultado, no limite, como teria acontecido na França, o “terror”.
440

 

A esfera da liberdade, assim, vem a ser restrita a poucos, ou, ao menos, não 

poderia ser universalizada, fica claro. 

 Isso é reforçado quando se vê um posicionamento da autora que vem à tona 

quando ela critica a noção segundo a qual seria a essência da política a dominação. Em 

uma das últimas páginas de Sobre a Revolução, a autora diz: 

 

O facto de as “elites” políticas sempre terem determinado os destinos políticos de 

muitos e terem, em muitos casos, exercido um domínio sobre eles, indica, por um lado, 

a amarga necessidade dos poucos de se protegerem contra os muitos, ou antes, de 

protegerem a ilha de liberdade que conseguiram habitar contra o mar circundante de 

necessidade; e indica, por outro lado, a responsabilidade que automaticamente cai sobre 

aqueles que se preocupam com o destino dos que não fazem. Mas nem esta necessidade 

nem esta responsabilidade tocam na essência, na verdadeira substância das suas vidas, 
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 Novamente, deve-se destacar que esses aspectos não podem ser tratados nesse escrito com a devida 

profundidade; para uma visão sobre eles, Cf. VALLE, 2005. 
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que é a liberdade; ambas são incidentais e secundárias em relação ao que, na realidade, 

sucede dentro do espaço da própria ilha. (ARENDT, 2001, p. 340)
441

 

 

 Se quando se tratou da Revolução Francesa e, por meio da análise da “questão 

social”, percebeu-se que a revolução bem-sucedida para a autora não deveria ter 

influência decisiva dos “pobres”, não se pôde tirar maiores conseqüências - isso se deu 

na medida em que este ponto seria importante mais a frete. Os indícios de que a 

concepção de história admitida por Arendt não aceitasse a participação ativa das 

camadas mais baixas da sociedade eram muitos - viu-se na pensadora, entre outros 

aspectos: uma fenomenologia da atividade humana em que aquilo mais digno de valor 

estaria muito além da esfera do “trabalho” e do “labor”; uma concepção de política 

completamente dissociada da esfera produtiva e incompatível com a “necessidade” dos 

“pobres”; uma concepção de revolução em que não se poderia colocar a tarefa de se 

transformar as condições materiais de vida da população. Com isso, uma revolução 

amparada por uma noção de história segundo a qual não são as “elites” que conduzem 

inelutavelmente o processo histórico é rechaçada por Arendt prontamente.  

A própria noção de história enquanto processo é vista com maus olhos pela 

pensadora, como já analisado. No entanto, um aspecto que deve ser ressaltado agora diz 

respeito não só ao fato de, quando a autora se refere aos “destinos” dos homens, ela 

falar de política e não de história. Este aspecto transparece na postura, em verdade 

sempre pressuposta na narrativa de Arendt acerca das revoluções modernas, segundo a 

qual haveria um “facto”: “as „elites‟ políticas sempre terem determinado os destinos 

políticos de muitos”.  

Disso, porém, seria possível se tirar diversas conclusões, como aquela segundo a 

qual uma autêntica revolução deveria justamente suprimir tal estado das coisas, é 

preciso ressaltar. Porém, a autora de Sobre a Revolução tem uma visão muito distinta, 

como já se percebeu. Para ela, haveria dois lados dessa questão, sendo um deles 
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 É interessante notar que um dos autores que Hannah Arendt mais respeita quando se trata de falar das 

revoluções, e da Revolução Americana em especial, é Toqueville. O autor usa também a metáfora da 

“ilha”, como Arendt. Mas o modo como usa é distinto: “as instituições democráticas só prosperam nos 

Estados Unidos. A União americana não tem qualquer inimigo a combater; está sozinha no meio dos 

desertos, como uma ilha no meio do oceano.” (TOQUEVILLE, 2010, p. 223) E nisso se percebe que a 

conotação dada pelo autor no século XIX e aquela dada por Arendt em meio à guerra fria é oposta o que, 

infelizmente, não pode ser analisado aqui, mas indica a coincidência em ambos os autores em ver a 

liberdade enclausurada em uma ilha ao mesmo tempo em que a questão em Arendt aparece distinta na 

medida em que essa “ilha” configura-se como tal por uma “amarga necessidade” e estando “ameaçada”.  
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caracterizado “na amarga necessidade dos poucos de se protegerem contra os muitos”, 

como teria ocorrido nos EUA, não na França; e o outro lado apareceria quando se 

percebe a existência da “responsabilidade que automaticamente cai sobre aqueles que se 

preocupam com o destino dos que não fazem”. Deste modo, resta claro que a pensadora 

não pode aceitar uma concepção segundo a qual o homem, mesmo aquele mais 

miserável, “faz a sua própria história”; antes, haveria uma situação, é verdade que, para 

a autora, amarga, mas inevitável, segundo a qual uns poucos determinam os destinos de 

outros muitos inelutavelmente. Como se vê, a narrativa de Arendt tem por trás de si 

“amargas necessidades” e amargos infortúnios, como aquele da escravidão americana. 

Essas questões, no entanto, não são tratadas com profundidade pela pensadora quem 

tem como objetivo principal a retomada da política do “esquecimento” – primeiro a 

política e depois todo o resto, essa é a posição de Arendt, visível, também, em sua 

narrativa acerca da Revolução Americana. E essa, é preciso dizer, é justamente a 

posição em que à política são atribuídas virtudes de maneira acrítica e idealista: trata-se 

do politicismo. 

Para a autora, haveria mesmo um fardo a se carregar quando se determina o 

destino de outros: o fardo da responsabilidade, de modo que a situação não seria, de 

maneira alguma, simples já que esses homens que “determinam os destinos políticos de 

muitos” se preocupariam não somente consigo e com aqueles mais próximos, mas com 

todos aqueles que “não fazem”. Assim, para que suas decisões pudessem ser “sábias”, 

“realistas” – nunca “ideológicas” – dever-se-ia preservar uma situação em que eles 

estivem protegidos “contra os muitos”. O caráter conservador e elitista de tais 

preposições é patente e, amparado, segundo Arendt, pelo fato de “as „elites‟ políticas 

sempre terem determinado os destinos políticos de muitos”, toma-se algo que poderia 

ser questionado e problematizado como a solução arenditiana às vicissitudes modernas 

– daí, a centralidade arendtiana da política: diante do caráter “desastroso” do ímpeto 

“social” de uma revolução, a própria transformação consciente das relações sociais é 

deixada de lado e se pressupõe aquilo que fora questionado pelas próprias revoluções 

modernas, principalmente as do século XX: que as “elites” deveriam “determinar o 

destino de muitos”. Para Hannah Arendt, portanto, aqueles que no âmbito político 

decidem por muitos têm consigo um fardo e são justamente aqueles que (politicamente) 
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“não fazem” 
442

 quem deveriam continuar em suas posições na medida em que sua 

interferência seria maléfica ao âmbito político, trazendo elementos “pré-políticos” para 

a esfera pública a qual deveria ser protegida dessas intrusões.  

Essa seria uma “amarga necessidade”, é preciso dizer, quer se queira, quer não, 

aceita por Hannah Arendt. O elogio da revolução nessa narrativa é acompanhado desse 

tipo de posição, é preciso que se enfatize. Assim, para a autora, seria necessário proteger 

a política da necessidade, seria necessário proteger aqueles que, já estando livres da 

necessidade cega, são capazes de deliberar livremente no âmbito político o qual, não 

obstante acabe por excluir aqueles dominados pela necessidade, seria essencialmente 

plural. E, assim, o pluralismo de Arendt tem seus traços explicitados. 

Diz a autora, em outro contexto e sem fazer referência a essa “amarga 

necessidade”: “não o Homem, mas os homens é que habitam esse planeta. A pluralidade 

é a lei da terra.” (ARENDT, 2009 e, p. 35) A pluralidade, assim, seria uma condição 

própria ao homem, manifestando-se, como já se viu, essencialmente na política. Esta 

última, porém, não aparece com tintas tão carregadas de um espírito plural quando se 

têm em conta as relações modernas analisadas por Arendt. Na modernidade, cujo grande 

“acontecimento” seria a revolução, a influência dos “pobres”, das “massas”, levaria a 

destinos “desastrosos”, como aquele que teria vindo com a Revolução Francesa, e 

depois na Revolução Russa. Se a pensadora estabelece com referência primeiramente à 

Grécia (em A Condição Humana, principalmente) e depois com referência à bíblia (em 

A Promessa da Política, por exemplo) a noção de pluralidade, quando esta aparece em 

um contexto moderno, e mais particularmente na revolução, ela ganha uma concretude 

distinta. A liberdade, e, portanto, nos termos de Arendt, a política, só seria possível 

entre iguais ao mesmo tempo em que a igualdade nunca poderia ser universal como teria 

desejado a Revolução Francesa e as revoluções que a teriam seguido. Aí, neste contexto, 

seria preciso se recorrer à “amarga necessidade” de se proteger daqueles que “não 

fazem” ao passo que, mesmo com tal proteção, haveria o fardo da responsabilidade. 

Esse é o sentido concreto da pluralidade defendida por Arendt, um campo plural muito 
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 Deve-se apontar que esse “fazer” bem visto pela autora não diz respeito ao “trabalho” ou ao “labor”. 

Deste modo, talvez fosse proveitoso analisar algo que não pode ser visto aqui: a relação estabelecida por 

Arendt entre aqueles que “fazem” e que “não fazem” e a dialética hegeliana entre o senhor e o escravo. 

Ao que parece a posição de Hannah Arendt é diametralmente oposta àquela de Hegel. 
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menos “tolerante” 
443

 do que poderia parecer sob primeira vista: aqui, o “pobre”, o 

“miserável” deve permanecer de fora; trata-se da liberdade entre iguais e a igualdade, 

em Arendt, nunca poderia ser universal. Embora a autora nunca coloque a questão 

nesses termos, é preciso que se diga: a liberdade sequer parece ser digna de gozo pelo 

“pobre”, pelo “miserável”, pelo “povo”. E há um tom claramente elitista nisso. 

 Na posição de Hannah Arendt sobre as revoluções modernas, assim, também 

transparece o seu posicionamento acerca do que seria mais adequado para que se 

pudesse recuperar a política do “esquecimento” em que teria sido jogada. A autora não 

só busca estabelecer uma linha que ligasse a Revolução Americana à Grécia antiga; ela 

colocou para si um ideal de política em que haveria por parte dos atores políticos a 

“amarga necessidade” “de protegerem a ilha de liberdade que conseguiram habitar 

contra o mar circundante de necessidade”. Deste modo, em meio à pluralidade tão 

defendida pela autora, vem à tona algo muito menos agradável aos ouvidos: a tomada da 

desigualdade como algo natural – essa é uma premissa que permeia, em verdade, toda a 

teoria da autora acerca da política, agora se percebe. E não só: as tentativas de se 

eliminar essas desigualdades mencionadas, como aquela colocada em prática (segundo 

Arendt) na Revolução Francesa, e depois na Revolução Russa, teriam em si o germe do 

“terror”, sendo portadoras de “elementos totalitários”. A política não só não poderia ser 

contaminada pela necessidade; isso se daria na medida em que a desigualdade social, 

formando um “mar circundante de necessidade”, deixaria aqueles que podem participar 

das deliberações políticas em uma posição tal que eles precisariam se proteger. 

Segundo Arendt, na Revolução Americana, em que existe a escravidão, eles, os 

“atores políticos”, teriam “conseguido” se proteger. Tratar-se-ia de uma esfera política 

em que aqueles que não dispusessem de tal capacidade participativa, o que, como se viu 

pela narrativa de Arendt acerca da revolução, ocorreria com todos aqueles que tivessem 
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 É interessante notar como isso aparece em Toqueville, autor muito respeitado por Arendt quando se 

trata da Revolução Americana: “Não conheço país onde reine, em geral, menos independência de espírito 

e verdadeira liberdade de discussão, do que na América. [...] no seio de uma democracia organizada tal 

qual nos Estados Unidos, só se encontra um poder, só um elementos de força e de êxito, e fora dele nada 

existe. [...] Na América, a maioria traça um círculo formidável em volta do pensamento. Dentro de seus 

limites, o escritor é livre; mas infeliz daquele que ousar ultrapassá-lo.” (TOQUEVILLE, 2010, p. 191) 

Veja-se: a discussão, a pluralidade e a “abertura” tão defendidas por Arendt e incorporadas, segundo a 

autora, na Revolução Americana aparecem em uma das suas principais fontes de modo que há discussão, 

há pluralidade, certamente; mas “infeliz daquele que ousar” ultrapassar certos limites. A questão se 

delineia em Arendt, por sua vez, e novamente, não só na medida em que a apropriação que a autora faz da 

historiografia é manipulatória, “seletiva”: por vezes, inclusive, a irracionalidade de determinado 

movimento histórico torna-se o próprio mérito do mesmo. E isso será visto na conclusão co cuidado. 
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a necessidade cega em seu lado, não deveriam sequer tentar entrar nesta esfera da 

liberdade. O conservadorismo da autora, neste sentido, também é claro. Tratar-se-ia da 

política como uma esfera restrita, certamente, banhada por um “mar de necessidade”, 

configurando-se não só como uma “ilha”, e, como tal, isolada, mas na medida em que se 

trataria de uma “ilha” ameaçada pelo mar bravio dos instintos e da necessidade, o qual, 

sempre, seria pré-político. A narrativa da autora de Sobre a Revolução, deste modo, 

culmina - como bem destaca, noutro contexto, Maria Ribeiro do Valle - alinhada com 

autores como Toqueville e Burke. Trata-se de uma posição não só importante no que 

nega, a saber, a herança da Revolução Francesa, a qual estaria em praticamente todas as 

revoluções modernas, mas principalmente naquelas que, no século XX, teriam seguidos 

os passos da Revolução Russa. A importância da narrativa de Arendt acerca das 

revoluções modernas está também no que apóia e vê ilustrado na Revolução Americana: 

uma posição marcada pelo seu caráter conservador em que, para que haja liberdade, 

mesmo que se trate de uma “amarga necessidade”, é necessário que a política se 

coloque como uma “ilha”.  

Da própria impossibilidade de se resolver a “questão social” por meios políticos 

nasce a solução da autora, amparada em uma “ilha” banhada por um “mar de 

necessidade”. Ao mesmo tempo, a “versão horizontal do contrato social”, a “ausência 

de governantes e governados” e a espontaneidade da “ação”, todos, premiariam uma 

“verdadeira revolução”. Agora se vê, portanto, como, por meio da narrativa “seletiva”, e 

não sem algum elemento de manipulação, do “acontecimento” da revolução esses 

aspectos aparecem com tons plurais ao mesmo tempo em que possuem como 

pressuposto uma concepção conservadora em que a igualdade é condição para a 

liberdade política, mas nunca pode ser universal, não sendo também, por conseguinte, a 

própria política. A política mesma é vista como com tons elitistas. 

 Hannah Arendt, neste sentido, destaca que não seria algo destituído de 

problemas essa situação, no entanto, ela diz que tanto a “amarga necessidade” quanto o 

fardo da responsabilidade por aqueles os quais “não fazem” não seriam essenciais para 

que se caracterize a esfera política na medida em que lá, na “ilha”, a liberdade reinaria 

plena: “esta necessidade nem esta responsabilidade tocam na essência, na verdadeira 

substância das duas vidas, que é a liberdade”. Assim, embora se encontre sempre 

ameaçada, a liberdade convive com a necessidade desde que não se confundam em uma 

mesma esfera, a política. Para Hannah Arendt, se a política buscasse suprimir a 
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desigualdade, se ela se curvasse diante dos impulsos dos “pobres”, a ameaça seria muito 

maior, tendendo ao “terror” e contendo “elementos totalitários”. A pensadora diz, neste 

sentido, e sempre tendo em mente o caráter “desastroso” da Revolução Francesa, que a 

“amarga necessidade” e a “preocupação com aqueles que não fazem” “são incidentais e 

secundárias em relação ao que, na realidade, sucede dentro do espaço da própria ilha.” 

Deste modo, na narrativa da autora, do ponto de vista político, o maior fardo não estaria 

sob aqueles que sequer conseguem suprir suas necessidades mais básicas – ele estaria 

naqueles que deliberam, preocupando-se com os outros. E, assim, o modo “seletivo” 

pelo qual Hannah Arendt narra a revolução torna-se claramente manipulatório. 

A inversão realizada por Arendt aqui é patente e toma aquilo que vem sendo 

questionado, de um modo ou de outro, durante a modernidade como premissa: a 

“questão social”; ao dizer que essa não pode ser resolvida pela política, ela toma as 

próprias vicissitudes da politicidade
444

 (que emerge nos EUA, como a própria autora 

chega a sugerir, com amparo na miséria da escravidão) como parte da solução. 

  A autora defende que “todos os contratos, convênios e acordos se apóiam na 

reciprocidade, e a grande vantagem da versão horizontal do contrato social é que esta 

reciprocidade liga cada um dos membros a seus colegas cidadãos.” (ARENDT, 1999, p. 

78) No que se percebe que a visão da autora acerca da Revolução Americana tem em si 

uma dependência muito maior quanto àquele elemento que ela mencionara poucas 

vezes: a escravidão. Veja-se: se sua concepção de política somente coloca como livres 

os iguais e diz que aqueles os quais estão embebidos da necessidade estão em uma 

esfera pré-política. A igualdade da sociedade americana, “a „adorável igualdade‟, 

segundo as palavras de Jefferson, „que os pobres desfrutam com os ricos‟” teria sido 

possível somente na medida em que os “pobres” de que teria falado Jefferson – 

diferentemente dos “pobres da França - não estariam ligados intimamente à necessidade 

e àquela atividade em que o homem se configuraria como animal laborans. Os “pobres” 

americanos de que fala Arendt na passagem, assim, excluem de si os escravos e, em 

verdade, é o “trabalho”, o “labor” desses últimos que também está por trás da “adorável 

igualdade” de que se fala. 

Relacionando-se esses aspectos, vê-se que, mesmo que se veja a escravidão 

americana como algo vergonhoso, ela que está suposta na análise arendtiana da 
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 Sobre a politicidade, Cf. CHASIN, 1999. 
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Revolução Americana. Neste sentido, mesmo que a autora queira uma esfera política 

autônoma e livre, é a organização da esfera que renega, a esfera produtiva, que dá base 

para sua própria análise. Mesmo contra a vontade da autora, pois, a política e a 

economia se ligam intimamente em sua narrativa acerca do caso americano – e isso se 

dá de maneira ainda mais patente na medida em que se busca retirar a produção da 

narrativa, como se pode perceber agora. 

 Ao transpor as categorias políticas mais “originárias” para sua análise das 

revoluções modernas, a autora de Sobre a Revolução teve que estabelecer uma ligação 

entre a experiência grega e a experiência da Revolução Americana. Isso certamente não 

ocorreu sem contradições, as quais tentou resolver com referências à antiguidade 

romana e à influência que Roma teria tido nos “fundadores” americanos. Deste modo, 

ao invés de um “renascimento”, teve-se que se buscar um “novo começo” o qual estaria 

incorporado na revolução. Porém, tal questão ganhou complexidade quando a pensadora 

lidou com o tecido da sociedade americana enfatizando, de maneira “seletiva”, em sua 

narração, determinados elementos em oposição a outros os quais apareceram somente 

de maneira incidental. No que, em oposição à influência da Revolução Francesa, ela 

defende a herança da Revolução Americana a qual é pintada com tintas ricas em 

“discurso”, em “abertura” e em “pluralidade” ao mesmo tempo em que aparecem 

“amargas necessidades” as quais se configuram na medida em que a política aparece 

como uma “ilha”. Assim, é certo que a pensadora visa a uma “salvação” de elementos 

contrários ao moderno “esquecimento da política”. Porém, mesmo se balizando somente 

pelo que a autora coloca expressamente em seus textos acerca da história da Revolução 

Francesa e da Revolução Americana (e foi isso que se fez no presente texto), percebe-se 

que tal “salvação” não deixa de ter grande dose de arbitrariedade. Isso se dá, por 

exemplo, quando a autora, mesmo tendo em mente aspectos ligados à “vergonhosa” 

escravidão, não os enfatiza em suas análises de maneira que a escravidão, mesmo não 

sendo (também no caso grego, é preciso dizer) acidental, aparece como se assim fosse.   

 O objetivo da revolução, para Arendt, quando se trata de uma “revolução 

verdadeira”, é baseado num “realismo” e em uma “sabedoria” que não se prenderiam à 

“ideologia”, de modo que, assim como no caso americano, os objetivos são muito 

modestos no que toca a reorganização do modo pelo qual se estrutura a produção e a 

reprodução da sociedade. Quando se tentara uma mudança substancial nesse aspecto por 

meio da política o desastre teria sido inevitável – e ai é impossível de não se notar uma 
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posição por parte da pensadora contra toda e qualquer revolução socialista. Aquilo 

mencionado anteriormente sobre a centralidade da “questão social”, inclusive, teria feito 

com que a revolução (francesa, principalmente) ficasse estagnada em sua fase de 

libertação, não se buscando a liberdade, a qual seria trazida somente com a “fundação”. 

A revolução bem vista por Arendt, deste modo, não realizaria qualquer mudança 

substancial no tecido da sociedade: ela somente deveria trazer uma “nova forma de 

governo” e restaurar, com um “novo começo”, a autoridade perdida.  

O poder que emanaria dessa sociedade de que fala Hannah Arendt, inclusive, 

não poderia emanar da própria revolução, deveria ser prévio, como nos EUA em que as 

“múltiplas fontes de poder” deveriam ser preservadas pela “fundação” e com auxílio da 

constituição federativa, a qual estabeleceria uma organização do país muito distinta 

daquela que teria tido o Estado-nação europeu: tratar-se-ia de uma república federada a 

qual não teria o poder centralizado e preservaria as mencionadas “múltiplas fontes de 

poder”. Assim, a revolução não poderia trazer qualquer novo princípio organizativo 

para a produção e a reprodução do convívio social, não podendo estabelecer sequer um 

“poder constituinte” originário sem permear-se de muitas contradições. Este princípio 

organizativo mencionado, antes, para Hannah Arendt, já deveria estar dado quando se 

esfacela a autoridade pretérita, como, pretensamente ocorrera na Revolução Americana. 

Para a autora, inclusive, a questão se delineia na medida em que 

 

o sistema federal não era só a única alternativa para o princípio da nação-estado; ele era, 

também, o único processo de não o deixar enredar-se no círculo vicioso do povoir 

constituant e do povoir constituié. (ARENDT, 2001, p. 204)  

 

Como se vê, pois, a autora tem uma posição acerca da revolução que coloca a 

última, tal qual o conceito de história, separada do progresso, dos processos objetivos, 

da noção de humanidade e das aspirações dos “pobres”. Ela tem para si essencialmente 

a tarefa de “fundar” (com tudo que isso implica) uma “nova forma de governo”: trata-se 

sempre de “política”, nunca de qualquer “história feita pelo homem”. 

 Por fim, sendo, como se disse anteriormente, o texto que compõe Sobre a 

Revolução desenvolvido na esteira das preocupações de Arendt acerca dos “elementos 

totalitários do marxismo”, é justo que se cite Marx para ver, por meio de somente de 
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uma passagem, o que claramente é insuficiente, como a questão se desenvolve no 

pensador socialista de maneira diametralmente oposta. Marx disse:  

 

A revolução política representa um enorme progresso. Porém, não constitui a forma 

final de emancipação humana, mas é a forma final desta emancipação dentro da ordem 

mundana até agora existente. (MARX, 2001 A: 24) 

 

Percebe-se que, se Marx visa à mudança na “ordem mundana até agora 

existente”, Hannah Arendt toma essa ordem como algo que, mesmo sendo permeada 

pela contingência, não pode ser transformada conscientemente pelo homem sob a pena 

de se cair naquela armadilha daquela “história feita pelo homem”. Deste modo, a 

pensadora vem a aceitar o pressuposto segundo o qual não só a mudança consciente nas 

condições de vida seria detestável e “desastrosa”, como teria ocorrido na França e, no 

século XX na Rússia; também seria necessário se resignar diante daquela “amarga 

necessidade” mencionada anteriormente – isso permeia toda a narrativa de Arendt, 

como se mostrou. A questão, de certo modo, já está delineada desde início do 

tratamento dado neste escrito acerca das distinções traçadas por Arendt remetendo a um 

contexto mais “originário”. No que se vê que a Revolução Americana não aparece para 

a pensadora como uma dinâmica social em que se têm determinados rumos após 

conflitos concretos que envolvem a totalidade da sociedade. Dá-se, inclusive, o oposto: 

a ênfase da autora é no papel decisivo dos “pais fundadores” e de suas inspirações na 

“fundação”, a qual, remetendo-se à república romana, configurar-se-ia contrariamente 

ao “esquecimento da política”. E mais: para a pensadora, a “revolução política”, a qual 

Marx vê como limitada, não representaria qualquer “progresso”; antes, por meio da 

“fundação”, ela retomaria aquilo que fora perdido, voltando-se para trás ao mesmo 

tempo em que, rompendo qualquer progresso histórico e qualquer causalidade 

historicamente colocada, traria consigo um “novo começo”.  

Pode-se mesmo dizer que, para a pensadora, falar-se em “emancipação humana” 

já seria muito problemático e envolveria abstrações que teriam sido perigosas no caso 

francês, por exemplo, levando, no limite, ao “terror”, a “elementos totalitários”. Isso 

remeteria certamente à noção de “história mundial” a qual fora relacionada outrora a 

“um único indivíduo humano, que passa a ser chamado de humanidade” de modo que, 

seria essa “a origem do aspecto monstruoso e desumano da história, que atinge seu fim 
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pleno e brutal antes de tudo na política”. Ou seja, a posição da autora é clara: ela se 

coloca contra a noção de progresso, contra a historia “feita pelo homem” e contra 

qualquer revolução que busque mudanças substanciais na “ordem mundana até então 

existente”. Ao passo que elogia, mesmo que “indiretamente”, a conservação de uma 

dada organização social, a “amarga necessidade” de se proteger aqueles que deliberam 

politicamente dos “pobres”. Apóia também e a formação de uma “ilha” em meio ao 

“mar de necessidade circundante”: sua posição é claramente conservadora. Para Hannah 

Arendt, aqueles que são decisivos aos rumos da história, fica claro, podem ser tanto os 

“pobres” como os “homens de ação”. Porém, os resultados seriam opostos: quando os 

“pobres são decisivos e se elevam à esfera pública”, haveria “elementos totalitários” 

muito fortes; já quando são os “homens de ação” que, como tais, tomam a dianteira não 

se contaminando ou deixando seduzir pela compaixão, os rumos seriam outros e seria 

mesmo possível o desenvolvimento de um ambiente efetivamente político e livre.  

Esse é o significado concreto do projeto de Arendt relacionado a retirar a política 

do “esquecimento”. Trata-se de uma tomada de posição clara e, é preciso ressaltar, 

claramente conservadora, e, na medida em que reage àquilo que apareceria como o 

crescimento das revoluções inspiradas na Revolução Russa, trata-se de uma posição 

reacionária. 
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Conclusão: A Revolução em Hannah Arendt – Irracionalismo, Politicismo e 

Capitalismo Manipulatório 

 

 Agora, depois de se ter analisado os delineamentos e as determinações da 

revolução em Hannah Arendt, deve-se explicitar com mais cuidado o significado da 

teorização da autora acerca da revolução tendo-se em conta o caráter concreto do seu 

posicionamento em sua época. Assim, antes, fora essencial mostrar aquilo que pode ser 

extraído do próprio texto da autora, aquilo que se explicita na e pela objetividade do 

texto; porém, embora se tenha remetido à época da autora e ao caráter de intervenção 

concreta de seu pensamento, isso não fora feito com a devida ênfase: o próprio grau de 

abstração em que se tratava da teoria de Arendt foi ganhando concretude somente no 

delinear do texto; assim, só agora é possível, sem o risco de vulgarizar o pensamento da 

autora, mostrar como seu posicionamento efetivamente é objetivado concreta e 

historicamente. Neste sentido, viu-se no texto que, para que fosse possível remeter com 

o devido cuidado o pensamento da autora à realidade histórica, seria necessário ir do 

abstrato ao concreto chegando a um ponto em que o tema aqui tratado se mostra com 

suas determinações mais essenciais já explicitadas – isso, agora, já foi feito. 

Deste modo, neste momento, já é possível ver questões as quais não puderam 

aparecer anteriormente, ao menos de maneira adequada. 

Para se ver a teoria da autora como uma posição concreta diante da realidade, 

antes de tudo, deve-se lembrar que, como dito na introdução, a autora, passando pelo 

“país clássico do irracionalismo” – a Alemanha - em que estuda com Jaspers e 

Heidegger, torna-se após a Segunda Guerra Mundial uma cidadã americana e vive nos 

EUA até o final de sua vida.
445

 Deste modo, na introdução, foram vistos alguns aspectos 

essenciais que foram de enorme importância para a análise do texto da pensadora. Neste 

ponto, já restou claro que sem que se destacassem aqueles pontos anteriormente, o 

                                                             
445

  A pensadora refere a si mesma como “alguém que deixou a Europa há trinta e cinco anos, de modo 

algum voluntariamente – e depois se tornou cidadã dos Estados Unidos, um ato totalmente voluntário, 

porque a República era um governo da lei, e não de homens. O que aprendi nesses primeiros anos cruciais 

entre a imigração e a naturalização correspondeu aproximadamente a um curso autodidata sobre a 

filosofia política dos Fundadores da Nação, e que me convenceu da existência factual de um corpo 

político, totalmente diferente dos Estados-nação europeus com suas populações homogêneas, seu senso 

orgânico de história, sua divisão mais ou menos decisiva em classes e sua soberania nacional com sua 

noção de raison d´etat.” (ARENDT, 2008, ps.  65-66) 
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tratamento dado ao tema deste texto seria muito distinto e não poderia seguir os rumos 

de uma crítica materialista e ontológica.  

Percebeu-se nos capítulos anteriores que as questões atinentes à metodologia, à 

noção de irracionalismo, e à própria conexão entre a “filosofia e a economia, a 

economia e a dialética”, como disse Lukács acerca de Hegel, foram de grande valia na 

análise aqui empreendida. Deste modo, viu-se que a pensadora colocara para si mesma 

um princípio muito similar àquele que Lukács tomou por verdadeiro: a 

indissociabilidade da dialética quanto à revolução industrial e à Revolução Francesa. 

Ambos os pensadores também tomam a relação entre as noções de progresso e de 

história com a Revolução Francesa como certa – porém, os posicionamentos de ambos 

são opostos, como também já restou claro. E isso é de grande importância. Deve-se, 

pois, averiguar a maneira concreta pela qual tais questões, as quais permeiam a teoria de 

Hannah Arendt, têm uma função concreta diante da realidade na medida em que são 

concatenadas com a teorização de Arendt acerca da revolução, realizada durante a 

Guerra Fria e em solo americano. 

O contexto em que a autora intervém já fora visto de modo geral na introdução 

do presente escrito e apareceu nos capítulos anteriores, principalmente com referência a 

um pensador que serviu de lastro para muitos aspectos aqui abordados, Georg Lukács. 

Corresponderia tal contexto aos EUA posterior à Segunda Guerra Mundial, aquele – 

para que se use as palavras de Lukács - de uma “democracia de um imperialismo 

manipulado, cujo domínio se apóia na manipulação”. Ali, conviveriam, segundo 

Lukács, “uma prototípica democracia burguesa” e “espantosos crimes e bestiais atos 

inumanos”, e isso seria inerente ao próprio ser do capitalismo manipulatório cuja 

expressão mais acabada estaria justamente nos EUA. Segundo o pensador húngaro, a 

democracia, outrora tão plena de significado, por assim dizer, “revolucionário”, colocar-

se-ia em meio àquela nova forma de irracionalismo, envolto em uma roupagem 

aparentemente racional. Isso poderia, inclusive, expressar o verdadeiro ser da 

democracia burguesa. Assim, na época, o significado do próprio termo “democracia” 

torna-se essencialmente manipulado e negativo (no sentido empregado pela teoria 

política), tratando-se de algo que se oporia, agora já se pode usar o termo, ao 

“totalitarismo” e ao socialismo: “por nada no mundo o comunismo; qualquer coisa 

menos isso”, esse viria a ser o verdadeiro significado, no contexto, daquela que teria 
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marcado grandes debates do século XX, a democracia.
446

 O país mais desenvolvido do 

capitalismo manipulátório, no contexto posterior à Segunda Guerra Mundial, desta 

maneira, teria em si contradições marcantes que impediriam uma referência tranqüila e 

sem constrangimentos a um país “democrático” – inúmeras ressalvas seriam devidas e 

seria preciso ter em conta se tratar de uma democracia burguesa e, como tal, limitada. 

Agora, diante daquilo já exposto e analisado, deve-se dizer algo de grande 

importância para se delinear a efetiva posição de Hannah Arendt, uma autora que tem 

muito apreço pela história americana. 

Georg Lukács certamente se apóia em bases sólidas (como se mostrou na 

introdução
447

) para as suas conclusões, partindo do diagnóstico acerca da própria 

natureza do capitalismo da época, o capitalismo manipulatório. Com isso, também 

aponta aspectos essenciais da particularidade, da peculiaridade daquele país que se 

destaca no período posterior à Segunda Guerra Mundial, aspectos esses que foram 

essenciais para que se pudesse tratar da teoria de Hannah Arendt – nisso, o autor fora-

nos essencial.  

No entanto, deve-se destacar: Lukács esboça seu posicionamento (traçado na 

introdução) acerca dos EUA de maneira breve. Não se pode, assim, exigir que sua 

exposição consiga ter a o grau de concretude e de rigor que sua análise, empreendida em 

A Destruição da Razão, e já presente de certo modo em Marx, Engels e Lenin, acerca da 

“via prussiana” para o capitalismo – na introdução, partiu-se do caráter acertado e sólido 

desse tratamento acerca dos EUA. Esse, no entanto, fora “somente” nosso ponto de 

partida. Ele permanece intacto durante toda exposição, mas, quando se tem em conta 

uma intervenção como a de Arendt, a qual busca justamente na história dos EUA as 

bases para confrontar aquilo que se julga mais daninho (o “esquecimento da política”), é 

insuficiente se ater somente à análise lukacsiana, a qual, no entanto, com seus 

pressupostos, mostrou-se extremamente frutífera.  

Deve-se deixar bem claro: aquilo que diz Lukács é parte essencial para nossa 

análise, mas deve ser superado (o que implica em ser conservado também) para que a 

                                                             
446

 Aqui não se pode tratar da questão, mas é preciso destacar que o debate acerca da democracia no 

século XX normalmente fora acompanhado, quer de modo convergente ou divergente, de um outro termo, 

hoje, não tão corrente: socialismo.  
447

 Para um tratamento um pouco mais cuidadoso dessas bases, Cf. SARTORI, 2010 a e SARTORI, 2010 

b. 
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concretude que deve ter uma conclusão seja possível. Para se ver o próprio significado 

da noção de democracia, a qual emerge justamente com as revoluções burguesas, mas 

que, como diz Lukács, é esvaziado no contexto em que Arendt escreve, e em que a 

esfera pública é aquela da “democracia de um imperialismo manipulado, cujo domínio 

se apóia na manipulação”, deve-se passar por algo que não pudera ser tratado com o 

devido afinco pelo autor húngaro, embora esteja em grande parte presente também em 

sua análise. 

As razões para esse caráter, embora essencial, insuficiente da análise de Lukács, 

quando se tem em mente a posição de Hannah Arendt estudada aqui, aparecem no 

próprio tratamento dispensado ao tema do presente escrito. Nele, a Revolução Francesa 

(estudada profundamente por Lukács) e a Revolução Americana se opõem, sendo que o 

tratamento do autor húngaro dispensado à Revolução Americana, tão importante para 

Hannah Arendt, é somente episódico. Se Lukács captara com precisão o modo de 

objetificação do capitalismo alemão, isso não se deu com o mesmo rigor quanto ao 

capitalismo americano – o autor, em verdade, nunca se dedicou ao tema com afinco 

comparável àquele presente em seus estudos sobre Alemanha, somente tratando dos 

EUA em algumas intervenções pontuais, embora geniais.  Deste modo, compreende-se 

muito bem o capitalismo manipulatório, no entanto, mesmo tendo insights 

interessantíssimos acerca da peculiaridade do capitalismo americano, neste ponto, não 

se realiza uma crítica efetivamente ontológica, a qual, sempre, é onto-genética. Percebe-

se, pois, Lukács do contexto do capitalismo manipulatório de modo genial, mas não 

dispensa um tratamento cuidadoso ao desenvolvimento de temas essenciais da história 

americana. O culto aos “fundadores”, o caráter da Revolução Americana e o modo 

como a constituição federal é vista no país, temas esses relacionados intimamente à 

peculiaridade do capitalismo que se apresenta nos EUA (e que aparecem com força nos 

escritos de Arendt acerca da revolução) não são tratados com especificidade, rigor e 

cuidado suficientes pelo autor de A Destruição da Razão. 

Deste modo, aqui, será rapidamente relacionado o tratamento dispensado por 

Arendt a esses temas ao modo particular, peculiar pelo qual eles emergiram na história 

americana. Isso se impõe pela peculiaridade do próprio objeto do presente escrito. 

Depois de se realizar isso, será possível ver como a posição da pensadora se delineia 

efetivamente diante do capitalismo manipulatório quando se tem em conta a temática da 

revolução. 
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*** 

Hannah Arendt não é simplesmente uma pensadora que vá traçar sem 

sustentação uma narrativa acerca da revolução que marca o principal país do 

capitalismo do posterior à Segunda Guerra Mundial. Os aspectos destacados pela 

pensadora acerca da Revolução Americana, mesmo que – de acordo com sua teoria 

acerca da história – elencados de maneira “seletiva” e, deve-se dizer, não sem alguma 

manipulação, são efetivos na história americana. Ou seja, por mais que se possa 

censurar a pensadora por dar uma ênfase exagerada em determinados aspectos da 

história americana, não é possível deixar de lado esses aspectos para que se possa tratar 

da história americana e do próprio caráter da intervenção de Hannah Arendt em meio a 

essa. Deve-se, pois, se averiguar o modo como tais aspectos se relacionam com a 

história dos EUA ao mesmo tempo em que se nota a maneira pela qual, enquanto 

ideologia, operam na narrativa da autora de Sobre a Revolução de modo concreto.  

Vinda do “país clássico do irracionalismo”, a autora traz consigo uma bagagem 

filosófica a qual já foi destacada durante os capítulos precedentes; no entanto, por mais 

que essa bagagem seja importante para se compreender seu posicionamento político, as 

referências que ela faz à história americana e ao modo como a política se expressa nesta 

história são centrais quando se tem em conta sua posição concreta diante de sua época. 

Losurdo, assim, destaca um ponto, de certo modo já presente em Lukács, que é 

importante ao desenvolvimento da Revolução Americana e que deve ser enfatizado aqui 

com maior destaque: 

 

Na Revolução Americana, a Virginia desempenha um papel de destaque: aqui há 40 % 

dos escravos do país; mas daqui também surge o maior número de protagonistas da 

revolta que surge em nome da liberdade. Em trinta e dois anos dos primeiros trinta e 

seis de vida dos Estados Unidos, quem ocupa o cargo de Presidente são os proprietários 

de escravos provenientes da Virginia. (LOSURDO, 2006 b, p. 24) 

 

O tema da escravidão fora essencial para que se visse a peculiaridade da 

narrativa de Arendt – agora, se nota que ele também é de enorme importância na 

peculiaridade do desenvolvimento do próprio país em que a autora se posiciona. 

A escravidão, aspecto que a autora menciona de passagem, mas que não é 

rememorado, “salvo” nos rumos de sua narrativa, é essencial para que se possa 
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compreender a revolução que a autora tanto elogia. Possuindo conhecimento 

historiográfico e conhecendo autores que muito apontam esse aspecto acima 

mencionado, como Charles Beard, Hannah Arendt coloca entre parênteses um 

“elemento” extremamente desumano para que, com isso, possa retirar a política do 

“esquecimento”. A sua maneira de lidar com a história assim supõe. O projeto de 

Arendt, aparentemente dotado dos tons róseos e correspondentes a uma preocupação 

com a esfera pública moderna, deste modo, quando diz respeito à “questão social” que 

aparece na escravidão, tem por trás de si, em nome da “salvação” do “tesouro perdido” 

(a própria liberdade da política, nos termos da autora), a clara manipulação. O 

procedimento, por assim dizer, “hermenêutico” de Hannah Arendt, ao mesmo tempo em 

que busca algo de mais “originário”, neste mesmo ímpeto, deixa de lado 

deliberadamente fatos irrevogáveis e de notório conhecimento. Deve-se ser claro quanto 

a isso: o sentido atribuído por Arendt à Revolução Americana, ao menos do modo como 

a autora o expõe, implica uma dose de manipulação que não pode ser desconsiderada - 

os próprios “homens de ação” que a autora glorifica, em verdade, foram proprietários de 

escravos, de modo que o caráter “seletivo” da narrativa de Hannah Arendt, por vezes, 

oculta aspectos essenciais da história americana. Assim, viu-se que a autora somente 

desqualifica autores como Charles Beard, quem apontam fortes interesses econômicos 

na constituição federal e nos “fundadores” – pode-se mesmo ressaltar que o tom da 

narrativa de Arendt, caso entrasse nesses debates não seria o mesmo: implicaria em 

colocar em questão justamente uma de suas premissas, a saber, a dissociabilidade do 

caráter nefasto daquilo relacionado à produção quanto à esfera política. Quando se trata 

da história, o central à pensadora é a narração e a política, com tudo que, como já se 

destacou, isso implica. Nunca o importante é aquilo que se dera realmente; pode-se 

dizer, assim, que, ao fugir de uma concepção “positivista” de história ela cai no pólo 

oposto o qual representa uma “fuga” diante de determinados aspectos inelimináveis de 

uma realidade histórica dada e efetiva. 

Quando se coloca entre parênteses a escravidão e as relações dessa com os 

“homens de ação” da Revolução Americana parte-se visivelmente da premissa segundo 

a qual se pode, sem problemas, dissociar a esfera produtiva da política. E este é um 

importante aspecto do politicismo o qual, em Hannah Arendt, articula-se com o 

irracionalismo e com o caráter incognoscível da realidade objetiva e histórica, como já 

destacado. 
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E há mais aspectos de sua narrativa que devem ser vistos neste nível de nossa 

análise. A pensadora caracterizou os EUA como “um grande território em expansão”, e 

isso também não fora essencial para os rumos de sua narrativa, mas é para a história do 

capitalismo americano o qual emerge, desde o início, em um processo agressivo de 

expansão interna. Arendt, no entanto, tratara do assunto somente para enfatizar a 

importância do federalismo, o qual seria essencial “na hipótese de uma maior expansão, 

de [as múltiplas fontes de poder] virem a ser aumentadas pela adição de outros 

membros”. Isso deve ser destacado aqui e se relaciona com a própria particularidade do 

desenvolvimento do capitalismo nos EUA. Esse ponto precisa de alguns 

esclarecimentos que dizem respeito tanto ao caráter da expansão que tem lugar nos 

EUA quanto à função do federalismo na Revolução Americana, aspectos estes que não 

puderam ser mencionados na introdução do presente escrito e somente foram 

tangenciados no delineamento do texto. Losurdo, neste contexto, faz uma ponderação 

acerca da Inglaterra e dos EUA que é valiosa neste momento de nossa análise:  

 

Não há dúvidas que, juntamente com a escravidão e o tráfico dos negos, a ascensão dos 

dois países liberais nas duas margens do Atlântico significou um processo de 

desapropriação sistemática e de práticas genocidas inicialmente contra irlandeses e 

depois contra índios. (LOSURDO, 2006 b, p. 32) 

 

Pelo que se vê, a expansão mencionada por Arendt se dá também na forma de 

um violento genocídio – é preciso insistir: tanto os negros como os “peles-vermelhas” 

têm seus destinos lamentados pela autora, mas não entram de maneira essencial em sua 

narrativa, que tem aquele tom já enfatizado nos capítulos anteriores. Uma 

particularidade do desenvolvimento americano, mesmo não sendo essencial à narração 

da autora, deste modo, aparece em seu posicionamento. 

 Novamente, assim, fica explicitado que na narrativa “seletiva” arendtiana se 

deixa de lado os aspectos que não convém para que se pinte a Revolução Americana 

como bem-sucedida. Isso se dá ao mesmo tempo em que se tem consciência do que faz: 

ao mencionar que se trataria de uma república “em expansão”, a autora tem em conta 

esse aspecto nefasto da história americana, mas não o explicita - se o fizesse, assim 

como na questão atinente à escravidão, sua narrativa perderia grande parte de seu poder 

persuasivo. Ao abandonar a noção de história como um processo objetivo, e ao enfatizar 

aquela história que poderia ser “salvação”, o procedimento de Arendt permite esse 
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modo de apropriação dos fatos históricos os quais, para a autora, somente ganhariam um 

sentido depois: na narração do próprio historiador, realizada nos moldes descritos nos 

capítulos precedentes. Ou seja, diante do imediatismo daquela nova forma de 

irracionalismo, envolto em uma roupagem aparentemente racional, a autora protesta – 

porém, só o faz na medida em que reafirma o caráter manipulatório daquilo que nega. 

Deve ficar claro aquilo já destacado: não só a escravidão é muito mais presente na 

narrativa de Hannah Arendt do que aparenta; “o processo de desapropriação sistemática 

e de práticas genocidas” inerente à emergência do liberalismo e presente na 

particularidade histórica dos EUA também marca o posicionamento da autora: uma das 

grandes soluções da Revolução Americana, segundo a autora, seria o federalismo e este 

último, em verdade, tem por trás de si também aquela expansão que a autora menciona, 

mas que não explicita o caráter: genocida, agressiva. 

Aquilo que há de pior no desenvolvimento histórico dos EUA, deste modo, é 

evadido pela autora. Ao mesmo tempo, porém, não deixa de dar base para sua narrativa. 

Diante do contexto em que escreve, a época posterior à Segunda Guerra Mundial 

e marcada pela Guerra Fria, a pensadora tenda sempre esconder as vicissitudes da 

história americana – é notável que conscientemente não “salve” aspectos “esquecidos” 

da Revolução Francesa, percussora da Revolução Russa. Isso, tendo em conta as 

comparações que a autora traça entre o “terror” francês e a Revolução Russa, tem uma 

função concreta clara e contrária a qualquer manifestação que se aproxime do 

socialismo. Deste modo, se a autora sempre critica o que Stalin fez com a narrativa da 

Revolução Russa (quanto ao papel de Trotski, por exemplo), o modo como ela procede 

diante de aspectos que sabe existentes na história americana também é claramente 

manipulatório. Mesmo que a autora pinte sua narrativa com tons de “salvação”, de 

“rememoração” do que teria sido “esquecido”, com Lukács, deve-se dizer: não há 

ideologia inocente. E isso se apresenta na mesma medida em que aspectos nefastos da 

história americana aparecem nas páginas de Hannah Arendt com tons róseos, em 

verdade, dando base àquilo que ela mais valoriza na revolução. 

Em meio ao seu projeto acerca dos “elementos totalitários do marxismo”, a 

pensadora, por meio da crítica à Revolução Francesa, rechaça a Revolução Russa ao 

mesmo tempo em que glorifica a “história inesquecível” da Revolução Americana. E o 

caráter dessa “história inesquecível”, já se destacou, é aquele de um “acontecimento”. 
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Isso não pode deixar de ser notado. Mesmo que a autora não seja acrítica quanto aos 

rumos efetivos da Revolução Americana, o sentido de sua narrativa é claro. E ela 

sempre continua vendo nos EUA como um dos “poucos países em que uma separação 

adequada entre liberdade e soberania é ao menos teoricamente possível” – ou seja, as 

apostas de Hannah Arendt dirigem-se aos Estados Unidos e aos princípios que estariam 

corporificados neste país em cuja história, segundo Losurdo, “processos de escravidão e 

práticas genocidas entrelaçam-se fortemente” (LOSURDO, 2006 b, p. 32). Isso é 

decisivo para que se veja a posição de Hannah Arendt na medida em que sua crítica à 

necessidade leva a um elogio à contingência, segundo o qual não haveria, diante do 

“quadro de referência”, outra maneira de emergir a novidade senão aquela de um 

“milagre” – e ai deve-se perguntar: por que a autora de Sobre a Revolução é clara 

quando aposta justamente nos EUA? Certamente a resposta a essa pergunta liga-se à 

própria peculiaridade, particularidade desse país, no entanto, seria igualmente possível 

para a autora buscar um “milagre” noutro lugar. As razões pelas quais a autora aposta de 

maneira tão clara nos EUA se ligam, pelo que fica claro nos capítulos anteriores, a sua 

posição claramente contrária à Revolução Russa e àqueles que pretendessem realizar 

uma revolução em moldes socialistas, agora já se pode dizer.  

O caráter contrário ao marxismo e ao socialismo é cristalino em Hannah Arendt 

e deve ser visto com várias mediações certamente – elas foram explicitadas nos 

capítulos precedentes. No entanto, a posição concreta da autora só pode ser explicitada 

na medida em que ela não se coloca passiva diante de sua época, não aceitando o juízo: 

“por nada no mundo o comunismo; qualquer coisa menos isso”; Hannah Arendt procura 

explicitar o que busca não só contra o socialismo e, neste sentido, tem uma importante 

dissonância com sua época. Sua posição é aquela que busca algo de positivo no 

presente, mesmo que o faça por meio de referências à Grécia, a Roma e finalmente aos 

EUA e, por isso, é essencial que se atente ao caráter da apropriação de Arendt quanto à 

história americana e à Revolução Americana. Deve-se, pois, se averiguar a maneira pela 

qual esse elemento positivo se expressa em Arendt “salvando” aspectos da Revolução 

Americana os quais seriam essencialmente políticos. 

Entre os princípios políticos da Revolução Americana, oposto à noção de 

soberania no pensamento de Arendt, estaria o princípio da república federada 

americana. Deve-se ressaltar: a federação americana toma forma na convenção da 

Filadélfia, vista por Hannah Arendt como uma autêntica expressão de um “novo 
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começo”; no entanto, a convenção é acompanhada de toda uma reelaboração da 

constituição americana, reelaboração essa que envolve conflitos que Hannah Arendt 

também oculta, ao mesmo tempo em que eles permeiam sua narrativa: a administração é 

descentralizada o que, nos termos de Arendt, dá-se na medida em que se impede que as 

“múltiplas fontes” de poder viessem a secar: nisso, a tradição municipalista e das 

organizações locais americanas seriam preservadas. No entanto, neste mesmo 

movimento, o poder executivo é fortalecido e a república ganha um caráter unificado 

calcado no poderio militar do Estado organizado na federação – e isso não é reforçado 

por Hannah Arendt em sua narração. Enquanto Arendt coloca o apoio da constituição 

federal como aquele que permite “compensar a república confederada, cuja autoridade 

se viria a exercer sobre um grande território em expansão”, deve-se ressaltar que esse 

modo de compensação se dá no fortalecimento do executivo, decretado justamente na 

convenção. Losurdo, assim, diz, neste sentido, não só que “o instituto da escravidão 

revela uma presença que permeia Constituição americana”, (LOSURDO, 2006 b, p. 38) 

mas também que o federalismo tão elogiado por Hannah Arendt tem como corolário 

algo que ela não se enfatiza quanto ao poder executivo: 

 

Seu fortalecimento é invocado não só, ou não tanto para superar os limites de uma 

confederação continuamente exposta ao risco de desagregação e da desintegração, 

quanto para afastar a temida ameaça popular e plebéia: o grande objetivo da construção 

de um Estado nacional em base federativa é assim colocado sob o signo de uma 

hegemonia claramente conservadora. (LOSURDO, 2004, p. 98) 

 

Ambos, Losurdo e Arendt, tratam de aspectos similares. Em verdade, a expansão 

de que fala Arendt tem por trás de si o genocídio e a escravidão de que fala Losurdo – a 

própria autora também faz ressalvas quanto ao destino dos negros e dos indígenas nos 

EUA, isso já se disse. No entanto, aquilo que Arendt separa dessas vicissitudes, a saber 

a “fundação” e a constituição, são apontados por Losurdo na medida em que teriam 

embasamento justamente naquilo que Hannah Arendt deixa de enfatizar em sua 

narrativa (mas que, como já dito, se faz presente em seu narrar de modo subterrâneo).  

A “construção de um estado nacional em base federativa” é vista por Arendt na 

medida em que sequer se trataria de um “estado nacional” propriamente dito, sendo o 

federalismo oposto à noção de soberania que caracterizaria o primeiro. Como se viu no 

texto, as conseqüências oriundas da centralidade da noção de soberania na Revolução 
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Francesa teriam sido nefastas, segundo a pensadora. O caráter do federalismo seria uma 

grande vantagem segundo a autora – e estaria, em sua narrativa, relacionado a um 

aspecto que fora destacado com exaustão no presente texto: a emergência de “múltiplas 

fontes de poder” em que pudesse ser central a política, a deliberação, a qual, ao final, 

viria a implicar na “amarga necessidade” daquela “torre de marfim”, daquela “ilha” 

livre do papel dos “pobres”, esses últimos que poderiam se expressar – sob a 

necessidade cega – somente pela raiva na esfera política, levando, eventualmente, ao 

“terror”. Assim, Losurdo e Arendt apontam para o mesmo fato: tanto a constituição dos 

EUA como a federação teriam ao final, afastado os “pobres”, nas palavras do autor 

italiano, “a temida ameaça popular e plebéia” (e essa ameaça teria sido justamente 

aquela que teria triunfado, segundo a autora de Sobre a Revolução, na Revolução 

Francesa).  

As similitudes entre o filósofo socialista e a autora aqui estudada param ai, 

porém: enquanto o pensador socialista italiano critica a hegemonia que se forma nos 

EUA neste momento como “claramente conservadora”, Hannah Arendt vê nessa 

solução americana algo que deveria ser resgatado para que a política se conjugasse 

novamente com a liberdade e a autoridade. Ou seja, se os aspectos que os autores tratam 

são semelhantes, suas posições são opostas. Aquilo que há de mais conservador na 

Revolução Americana, como a escravidão, a exclusão da “ameaça popular e plebéia”, é 

justamente aquilo que vai ser pressuposto por Hannah Arendt para que a política possa 

ser retirada do “esquecimento”. É claro que a autora não elogia a escravidão ou o caráter 

da expansão genocida dos colonos americanos - quanto a isso já se foi claro. No 

entanto, ao colocar “entre parênteses” tais aspectos quando se trata de narrar aquela 

“inesquecível história da Revolução Americana”, mesmo com as suas ressalvas quanto 

aos aspectos desumanos da revolução, ela toma o caso americano, não como uma 

expressão da história objetiva e concreta do país, mas como uma experiência que 

poderia ser apropriada para o resgate da política. Assim, ela enfatiza a “adorável 

igualdade” do país ao mesmo tempo em que chega a cogitar ela existir somente devido à 

escravidão; ela aplaude o federalismo como solução em “um grande território em 

expansão” – ou seja, a “expansão” não é problematizada e o seu caráter é deixado de 

lado - ao mesmo tempo em que tal caráter, segundo Losurdo, genocida, é justamente 

aquele que propicia a expansão do território a qual viria a ser resolvida pela tão elogiada 

federação. Por fim, ao federalismo, liga-se aquela “amarga necessidade” de que fala 
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Hannah Arendt, de modo que aquela “hegemonia claramente conservadora” de que trata 

o socialista italiano antes citado é, em verdade, não só aceita pela autora de Sobre a 

Revolução; quando se fala do papel central dos “fundadores” há, efetivamente, um 

elogio ao caráter elitista e antipopular desses homens, para a autora, verdadeiros 

“homens de ação”, os verdadeiros “atores” da revolução (para Losurdo, importantes 

políticos na revolução, mas também – e isso não se opõe ao que fora dito antes - 

proprietários de escravos e homens conservadores).
448

 

Hannah Arendt também enfatiza o caráter de “abertura”, ligado à política e à 

“ação” as quais teriam podido, por meio de um diálogo com Roma, ter sido 

rememorados na Revolução Americana pelo papel decisivo dos “fundadores”. E deve-se 

destacar que narrar assim uma revolução que começa justamente como uma “guerra de 

independência” é algo muito peculiar.  

Pelos rumos de nossa análise, não é preciso dizer que, em sua narrativa, a autora 

não trata da maneira como se delineia a guerra, também não é preciso insistir que a 

importância do exército nos rumos dos EUA não é tocado por Arendt (o primeiro 

presidente do país fora um general, por exemplo – mas isso não é pois se busca “salvar” 

a política). Deve-se mesmo dizer que a relação dos EUA com a Inglaterra, relação essa 

que a autora vê por meio dos “pais fundadores” os quais, segundo ela, “orgulhavam-se 

de ser indivíduos ingleses até o momento de sua rebelião contra o governo injusto”, em 

verdade, delineia-se, depois da declaração de independência, em uma guerra. Nisso, a 

história dos EUA, vista por Arendt na medida em que expressaria os conceitos políticos 

mais importantes para o presente (o qual estaria sob o signo do “esquecimento da 

política”), tem por trás da política que Arendt elogia a escravidão, o genocídio e a 

guerra. Tem por trás da “fundação” primeiramente uma guerra de libertação – e, nesse 

sentido, o modo como Arendt descreve a tarefa da libertação dos EUA é claramente 

“seletivo”: mostra a tarefa da libertação como de fácil realização nos EUA, quando foi 

necessária uma guerra para que ela fosse possível – e depois, por trás da esfera política, 

há a formação de uma hegemonia claramente conservadora e antipopular.
449

 Os 

                                                             
448

 Novamente, deve-se ressaltar que Hannah Arendt conhece esses fatos. Ela conhece a obra de Charles 

Beard, por exemplo, quem não cansa de destacar esses aspectos. 
449

 Novamente, é interessante ver a posição de Toqueville, quem muito influencia Arendt sobre a 

Revolução Americana: “há no mundo um país em que a grande revolução social de que falo parece ter 

chegado, pouco a pouco, aos seus limites naturais: ali, a revolução se realizou de um modo simples e 

fácil; ou melhor, poder-se-ia dizer que aquele país vê os resultados da revolução democrática que se 

realiza entre nós sem ter passado pela própria revolução.” (TOQUEVILLE, 2010, p. 46) A importância da 
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“fundadores” que expressam em Arendt a autêntica política são homens calejados pela 

escravidão, pela guerra, aspectos os quais se opõem à política para a autora, mas que, 

em verdade, estão por trás dela, pressupondo, nos EUA, uma estrutura hierárquica e 

produtiva que a autora de Sobre a Revolução não toca e nem quer tocar quando 

desenvolve uma “teoria política”. 

O sentido do federalismo e da constituição elogiados por Hannah Arendt é esse; 

e, de certo modo, isso aparece no posicionamento da própria autora quem elogia a 

Revolução Americana por não ter por central a noção de “soberania popular”. Quanto à 

guerra, a presença dessa última, novamente, é compatível com a teoria e com o método 

da autora: viu-se que, quando a pensadora trata de questões com maior concretude, suas 

noções, que remeteriam a um contexto mais “originário”, são fluidas e não se encontram 

efetivamente presentes em qualquer realidade história – seria sempre uma questão de 

preponderância de um ou de outro pólo (violência ou política, por exemplo). Assim, 

deve-se dizer que uma das peculiaridades da emergência do liberalismo, fruto das 

revoluções burguesas tratadas por Arendt, foi expressa por Losurdo da seguinte 

maneira: “a ascensão do liberalismo e a difusão da escravidão-mercadoria sobre base 

racial são o produto de um parto gêmeo.” (LOSURDO, 2006 b, p. 49) A colocação do 

teórico italiano parte de um princípio: a história é um processo unitário – e esse 

princípio, como se deixou claro na introdução desse escrito, também é adotado por nós. 

Não se pode, assim, dissociar aspectos opostos presentes no próprio ser – trata-se de 

oposições as quais se configuram como determinações reflexivas, sendo indissociáveis. 

E, deve-se notar: quando o autor mencionado raciocina desta maneira, adota uma 

postura a qual a pensadora aqui estudada rechaça criticando tanto aquela “história 

mundial” “feita pelo homem” como a dialética. Deste modo a posição concreta de 

Hannah Arendt já está presente em seu próprio método. Mas é presente, de modo mais 

patente, na maneira como trata da história dos EUA. 

Nisto, agora, deve-se voltar a uma questão que aparece com força no texto de 

Arendt e que fora mencionada logo a cima: a relação dos EUA com a Inglaterra. 

                                                                                                                                                                                   
posição de Toqueville para Hannah Arendt não pode ser vista aqui com o devido cuidado (Cf. VALLE, 

2005), mas é interessante notar que, neste ponto em especial, o autor coloca que a “América” não teria 

passado “pela própria revolução”. E nisso, pode-se dizer, Arendt o acompanha, posteriormente, 

desenvolvendo um conceito de revolução muito distinto daquele que teria acompanhado a modernidade 

(co a Revolução Francesa e as revoluções socialistas) na esteira do “esquecimento da política”.  
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A temática aparecera na medida em que, segundo Hannah Arendt, seria muito 

benéfica a influência da Inglaterra nas 13 colônias – tratar-se-ia de uma monarquia 

limitada contra a qual, poder-se-ia mesmo dizer, não seria necessário se opor de maneira 

tão decidida quanto os franceses teriam se oposto à “monarquia absoluta”. Deste modo, 

o caminho para que os EUA não se prendessem à mera libertação estaria traçado. E ai 

deve-se ter em conta algo muito importante: a emergência dessa libertação de que trata 

Arendt é suposta na época da Revolução Americana, de maneira que o modo como tal 

libertação efetivamente se apresenta é, em grande parte, silenciado. Assim, as práticas 

de acumulação primitiva, de que Arendt, havendo estudado Marx, tinha conhecimento 

são deixadas de lado pela autora em sua narrativa – isso, como já dito, está plenamente 

de acordo com a teoria da história da autora, quem busca “salvar” a política do 

“esquecimento”. O preço desta empreitada, no entanto, é tal que o “processo de 

desapropriação sistemática e de práticas genocidas inicialmente contra irlandeses e 

depois contra índios” é ocultado pela autora quando se trata de elogiar a tradição da 

“monarquia limitada” ou da política americana. Assim, chaga-se em uma situação em 

que a libertação de que fala a autora tem por trás de si o genocídio, a guerra e a 

escravidão, mas isso não é o essencial a ela, quem, “seletivamente”, busca a narração de 

uma “história inesquecível” - e não o modo pelo qual a história é “feita pelo homem”. 

Veja-se: se a herança de que parte Arendt para retirar a política do “esquecimento” tem 

como suposto as maiores atrocidades, não é isso que é essencial para a autora, mas o 

caráter único dessas experiências “originárias” e políticas. No que se vê: se na história 

efetiva e objetiva tais aspectos são indissociáveis, Hannah Arendt, opondo-se a essa 

concepção de história primeiramente, tem um conceito de política que enfatiza a 

experiência particular a dissociando da totalidade das relações sociais de uma 

determinada época. 

Nisso, aquilo que teria aparecido na Revolução Americana de mais problemático 

e de mais dissonante de uma experiência revolucionária cujo modelo estaria no ímpeto 

popular, plebeu e democrático da Revolução Francesa é o que é elogiado pela autora. 

No que o posicionamento da autora contra esse ímpeto progressista, popular e plebeu 

das revoluções é claro, como se viu nos capítulos anteriores. E, assim, deve-se explicitar 

o próprio significado histórico do federalismo que Arendt defende na medida em que 

aquilo mais problemático e de peculiar, de particular da história americana aparece 
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como essencial para que se possa ver a concretude da narrativa de Hannah Arendt. 

Veja-se o que Ellen Wood diz: 

 

Os federalistas tinham pela frente uma tarefa sem precedentes, a de preservar o que 

fosse possível da divisão entre massa e elite no contexto de franquias crescentemente 

democráticas e de um corpo de cidadãos cada vez mais ativo. Hoje, mais que algum 

tempo atrás, reconhece-se que a democracia americana tinha profundos defeitos em suas 

bases, por aceitar a exclusão das mulheres, por aceitar a opressão dos escravos e o 

colonialismo genocida dirigido contra as populações indígenas. O que talvez não seja 

tão evidente são os princípios antidemocráticos dos chamados “Pais Fundadores”. Os 

criadores da constituição se engajaram na primeira experiência de criação de um 

conjunto de instituições políticas que corporificam, e simultaneamente limitariam o 

poder popular, num contexto em que já não era possível manter um corpo exclusivo de 

cidadãos. Onde já não existia a opção de uma cidadania ativa, mas excludente, teria sido 

necessário criar um corpo de cidadãos inclusivo, porém passivo, cujos poderes tivesse 

alcance limitado. (WOOD, 2003, p. 185) 

 

 A citação de Wood traz à tona elementos que também foram levantados por 

Hannah Arendt, assim como ocorrera outrora com a citação retirada de Losurdo. A 

menção de Wood às “franquias crescentemente democráticas” diz respeito exatamente 

àquela forma de organização a qual tivera ímpeto naquelas “múltiplas fontes de poder” 

que comenta a autora de Sobre a Revolução; como já dito, a escravidão e o genocídio 

também se fazem, de certo modo, presentes no texto da autora – a primeira com menção 

expressa de Arendt, a segunda com referências à “expansão do território”; a “criação de 

um conjunto de instituições políticas que corporificam, e simultaneamente limitam o 

poder popular” é tratada por Arendt também, e de modo incisivo, sob a rubrica da 

“fundação” na qual aos “Pais Fundadores”, que Wood critica como portadores de 

“princípios antidemocráticos”, têm papel essencial, inclusive, na elaboração da 

“constituição federal”. O fato de já “não ser possível manter um corpo exclusivo de 

cidadãos”, por sua vez, também é tratado se analisa a participação e se vê a liberdade 

política somente possível entre iguais na mesma medida em que a igualdade não seria 

“de modo nenhum um princípio universalmente válido”. E, por fim, a relação entre elite 

e massa, com qual Ellen Wood começa o parágrafo, pelo que se viu, é central para 

Arendt na medida em que, para a autora, seria um fato aquele segundo o qual, em uma 

“ilha de liberdade”, “as „elites‟ políticas sempre terem determinado os destinos políticos 

de muitos”.  

Deste modo, pode-se perceber que aspectos essenciais e particulares da história 

dos EUA aparecem com força na narrativa de Hannah Arendt. 
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 Um dos elementos da tradição revolucionária que é mais valorizado, a saber, a 

organização popular, que aparece nas comunas na França de 1871 e depois nos sovietes 

da Revolução Russa, fora de grande importância, de modo distinto, claro, também da 

Revolução Americana.
450

 Hannah Arendt enfatiza esse aspecto – e não trata disso 

somente quanto à Revolução Americana: menciona em tons elogiosos os conselhos da 

Revolução Alemã de 1918-19 e da Revolução Húngara de 1956, como dito, revoluções 

derrotadas. Assim, como é usual na autora, ela trata das “experiências políticas” 

presentes em cada caso e tem a organização municipalista americana como modelo. 

Deste modo, ao aproximar revoluções tão diversas como a americana (burguesa), a 

alemã (socialista e imediatamente posterior à Revolução Russa) e a húngara (socialista, 

mas, no geral, contrária aos rumos estipulados pela URSS), seu foco não está nas 

especificidades históricas, mas na “experiência política” – o central seria aquela “nova 

forma de governo” calcada nos conselhos – ou seja, o olhar de Hannah Arendt para a 

revolução é claramente politicista.
451

 Aqui já fica claro: contrariamente àquela história 

“feita pelo homem”, a narrativa de Hannah Arendt coloca “entre parênteses”, em 

verdade, o essencial de cada experiência, sempre concreta e historicamente 

condicionada, e resta somente aquilo que é conveniente para a sua teoria a qual busca a 

“revelação” na “ação” e busca a memória para que se pudesse retirar a política (nos 

termos da autora) do “esquecimento”. 

Assim, aparece na autora um elogio ao caráter deliberativo dos conselhos os 

quais romperiam com a segregação entre os representantes e os representados 

                                                             
450

 A autora deixa de lado as particularidades e as vicissitudes do desenvolvimento objetivo do 

capitalismo dos EUA em sua narrativa de modo que se deve apontar como Marx enxerga a organização e 

o “autogoverno” americano em oposição à comuna de Paris: “as gloriosas penas de aluguel britânicas 

realizam a descoberta de que a Comuna não é o que costumamos entender por autogoverno. De fato, não 

é. Não é a autoadministração das cidades por vereadores empanturrados de sopa de tartaruga, conselhos 

paroquiais corrompidos e ferozes inspetores de workhouses. Não é a autoadministração dos municípios 

por grandes fazendeiros ricaços e cabeças ocas. Não é a abominação judicial dos „The Great Unpaid‟. 

Não é o autogoverno do país por um clube oligárquico de leitura do Times.Ela é o povo agindo para si 

mesmo, por si mesmo.” (MARX, 2011, p. 108) 
451

 Veja-se o que diz Hobsbawm sobre a autora e sua análise dos conselhos: “Já que a tendência 

espontânea para criar órgãos como os sovietes é claramente muito importante para a autora, e lhe propicia 

provas de sua interpretação, caberia, por exemplo, esperar que mostrasse algum interesse pelas formas 

efetivas que tais órgãos populares adotam. Na verdade, a autora demonstra claramente não estar 

interessada neles. É até difícil descobrir exatamente o que ela pensa, porque fala ao mesmo tempo a 

respeito de organizações politicamente muito distintas.” (HOBSBAWM, 2003, p. 205) Depois, o autor 

ainda complementa: “Portanto, não há praticamente qualquer ponto em que o exame do que Hannah 

Arendt considera como a instituição básica da tradição revolucionária tenha contato com fenômenos 

históricos reais que se propõe a descrever, instituição sobre cuja base elabora generalizações.” 

(HOBSBAWM, 2003, p. 207) 
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(segregação essa que teria sido trágica aos revolucionários franceses, imbuídos da 

compaixão). As condições históricas e concretas nas quais essa “nova forma de 

governo” tem lugar, no entanto, são secundárias na análise da autora – nisto, ao resgatar, 

rememorar as “experiências políticas”, as condições materiais são colocadas “entre 

parênteses” e a política pode emergir na teoria da autora como algo de “extraordinário”. 

O modo pelo qual se elogia os conselhos nas revoluções, assim, está fortemente 

marcado pelo politicismo, que vem a tomar uma organização societal determinada como 

dada e pensa ora nas margens “seguras” dessa estrutura, ora de maneira mais ou menos 

irracionalista, buscando transcender a situação dada (sem nunca negar a sua estrutura 

sociometabólica) em tons “milagrosos”. A organização popular revolucionária que se 

apresenta na forma dos conselhos, assim, não é valorizada por Arendt na medida em 

que, no caso das experiências socialistas, por exemplo, se opõe à estrutura hierárquica 

do capital; antes, o que se dá é que, em Arendt, a organização política aparece em tons 

elogiosos na medida em que seria fruto, não da transformação consciente da realidade 

histórica e social, mas da “ação” imprevisível, “extraordinária” de “homens de ação”. 

Ou seja, se a autora elogia os conselhos é porque ela acredita que neles há algo que 

poderia servir para se retirar a política do “esquecimento” – a realidade efetiva e 

histórica desses é secundária e o conteúdo claramente socialista que esses têm no século 

XX é extirpado pela autora em uma “noite em que todos os gatos são pardos”. 

Em suma: a organização revolucionária e popular aparece para Hannah Arendt 

como um “acontecimento” o qual, caso se analise a fundo, na autora, sequer é 

propriamente popular – só é expressão do “povo” no sentido atribuído a essa expressão 

pela autora na Revolução Americana em que, segundo Arendt, como em toda a história, 

“as „elites‟ políticas sempre terem determinado os destinos políticos de muitos”. Os 

conselhos, assim, são valorizados pela pensadora, certamente. No entanto, não se pode 

deixar enganar: isso não implica que Hannah Arendt seja simpática à supressão da 

estrutura hierárquica que permeia a modernidade como expressão do capital; antes, 

ocorre o oposto: o ímpeto político defendido pela pensadora pressupõe essa estrutura - o 

fato de as “elites” serem centrais aos “destinos políticos de muitos”, conjugado com a 

visão arendtiana acerca impossibilidade da universalização da igualdade, reforça isso. A 

política em Hannah Arendt, deste modo, nunca pode ser popular. Até mesmo porque, 

como se viu, é o “pobre” que traria a daninha necessidade à esfera pública a qual 

deveria ser permeada somente pela liberdade. E essa última sempre, “em sentido 
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positivo é apenas possível entre iguais”. Ou seja, a pensadora de Sobre a Revolução 

conjuga um ímpeto fortemente antipopular – presente nos “fundadores” e na elaboração 

do federalismo americano - com aquilo que acredita haver de mais radical nas 

revoluções. O elogio arendtiano aos conselhos sempre deve ser colocado nesses termos. 

O modo como a pensadora aqui estudada vê aquela condição da história 

americana em que “os federalistas tinham pela frente uma tarefa sem precedentes, a de 

preservar o que fosse possível da divisão entre massa e elite” é claro. Ela vê esse 

aspecto essencialmente político (aqui, destacado na medida em que pressupõe a 

estrutura hierárquica do capital e não vê nessa a fonte das mazelas da sociedade civil-

burguesa
452

) e antipopular da história americana justamente como aquele por meio do 

qual seria possível uma política autêntica. Ou seja, a pensadora elogia os conselhos, mas 

o faz somente na medida em que esses não seriam instrumentos de “massa” – antes, eles 

seriam o meio pelo qual as “elites” poderiam, “entre iguais”, e envoltos naquele “mar de 

necessidade”, atuar politicamente. Se os conselhos são elogiados pela autora, isso se dá 

contra o próprio ímpeto que esses tiveram efetivamente no século XX, colocando-se 

contra a hegemonia capitalista; ao elogiar algo muito caro à tradição socialista (e, em 

verdade, no século XX, vindo dela) a pensadora aqui estudada retira qualquer resquício 

de oposição à estrutura hierárquica do capital dessas formas populares e revolucionárias 

de organização. Novamente, o caráter “seletivo” mostra-se extremamente 

manipulatório. Sempre se deve ter isso em mente ao tratar Hannah Arendt como uma 

“crítica da democracia representativa”. 

Deve-se ver também, neste sentido, o modo como a “fundação” se estrutura na 

pensadora. Seria a “fundação” a tarefa mais difícil de uma revolução e ela teria tido 

sucesso nos EUA com a constrição federal, fruto da convenção da Filadélfia. No que se 

deve dizer novamente o significado dessa convenção: diante de “um corpo de cidadãos 

cada vez mais ativo” visando o poder popular, o federalismo triunfa e a soberania 

popular, noção essa que Arendt vê muito presente na “tragédia” da Revolução Francesa, 

passa ao segundo plano – o modelo da Revolução Francesa, o qual, segundo Arendt, se 

apóia no “povo” e no Estado uno e soberano, assim, é deixado para trás. Sai de cena o 

“povo” e tomam a dianteira os “pais fundadores”: o modo como a pensadora narra a 

                                                             
452

 Veja-se Marx sobre a politicidade: “O princípio da política é a vontade. Quando mais unilateral, isto é, 

quanto mais perfeito é o intelecto político, tanto mais ele crê na onipotência da vontade e tanto mais é 

cego frente os limites naturais da vontade e, conseqüentemente, tanto mais é incapaz de descobrir a fonte 

dos males sociais.” (MARX, 2010, p. 62) 
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Revolução Americana é peculiar e, em verdade, tem por trás de si a necessidade política 

de uma hegemonia conservadora. Tem consigo a necessidade de “se preservar o que 

fosse possível da divisão entre massa e elite” – esse é o corolário da política em Hannah 

Arendt, mesmo que a autora sempre tenha em conta a noção de pluralismo ao tratar 

dessa esfera. Assim, não seriam o “povo” e a compaixão dos revolucionários centrais 

para a Revolução Americana, mas o “realismo” dos “fundadores”, de modo que, mesmo 

que a revolução seja elogiada por sua ligação com as formas de organização local e 

“populares”, o seu caráter é claro e é dado por uma “elite” a qual só pode atuar 

politicamente como tal. Daí, aquele caráter destacado por Ellen Wood acerca dos 

“fundadores”, em verdade, também ser central para Hannah Arendt – como visto, teriam 

sido eles que “se engajaram na primeira experiência de criação de um conjunto de 

instituições políticas que corporificam, e simultaneamente limitariam o poder popular”: 

no lugar do poder popular, a participação limitada pela “fundação”. Com a força da 

autoridade da “fundação” o exercício do poder tem limites, estabelecidos pela 

constituição e a esfera pública resta preservada da tão temida “necessidade”. A “nova 

forma de governo” que louva Hannah Arendt na Revolução Americana, assim, é aquela 

em que o “povo” e a “massa” são deixados de lado e a política, que, em verdade, 

pressupõe uma estrutura hierárquica de poder, pode ter lugar em meio ao “mar de 

necessidade”.  

Aquilo que subjaz na narrativa arendtiana da Revolução Americana é a 

recuperação da política, isso já foi dito. E para isso, ela recupera a “fundação”. Isso, no 

entanto, é feito na medida em que aquilo que, em verdade, está por trás dessas 

“experiências políticas” da história americana é colocado “entre parênteses” na análise 

de Arendt. A democracia americana com “os profundos defeitos em suas bases, por 

aceitar a exclusão das mulheres, por aceitar a opressão dos escravos e o colonialismo 

genocida dirigido contra as populações indígenas” não é tratada como tal – antes, ela é, 

na autora, a expressão de um “novo começo” equacionado pela “fundação”. Ai, essa 

última é expressão daquele “contexto em que já não era possível manter um corpo 

exclusivo de cidadãos”, tratando-se, como já dito, da “criação de um conjunto de 

instituições políticas que corporificam, e simultaneamente limitam o poder popular”. 

Deste modo, aquilo que é a maior expressão da liberdade em Hannah Arendt convive 

com a “amarga necessidade” de se limitar o poder efetivamente popular o qual viria a 
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trazer o “povo” à esfera pública, nas palavras de Ellen Wood, “no contexto de franquias 

crescentemente democráticas e de um corpo de cidadãos cada vez mais ativo”.  

Assim, deve ficar claro: aquilo que Hannah Arendt elogia na história americana 

não só pressupõe a escravidão, o genocídio e a opressão à mulher; é fruto também da 

reação ao crescimento das demandas populares, essas sim, em verdade, aquilo que há de 

mais progressista nas revoluções políticas burguesas. Trata-se, assim, de elogios 

dirigidos, não ao caráter popular e plebeu de uma revolução burguesa, mas ao caráter 

restrito com o qual essas revoluções, ainda revoluções políticas, operam. 

Aquilo que homens como Marx e Engels criticam nas revoluções burguesas é o 

que Hannah Arendt vê com maior apreço. Quando Wood ressalta o “caráter 

antidemocrático dos fundadores” é claro o conceito de democracia que a pensadora 

marxista tem em conta: aquele em que se prima pela soberania popular, aquele que, 

segundo Hannah Arendt, teria tido conseqüências nefastas na França e que teria 

permanecido na modernidade na esteira do “esquecimento da política”. Deste modo, ao 

se colocar contra o “esquecimento da política”, Hannah Arendt se coloca contra o modo 

como a democracia se manifestaria efetivamente. E ai se vê: o ímpeto plebeu da 

democracia que emerge das revoluções burguesas é justamente aquilo que a pensadora 

visa extirpar – nisso, ela apóia as revoluções certamente. No entanto, somente o faz na 

medida em que elas não deveriam ser “sociais”, mas políticas. Se os aspectos que a 

autora busca nas revoluções têm por trás de si “homens de ação” e, para que se use a 

dicção de Wood, também, por outro lado, aqueles “cujos poderes tivesse alcance 

limitado”, isso não seria o essencial, pois o que deveria ser buscado corresponderia a um 

“acontecimento” essencialmente político no qual as demandas do “povo” contaminadas 

pela necessidade não teriam espaço no âmbito público - a tarefa atinente à supressão da 

miséria sequer seria política, como já dito: “qualquer tentativa para resolver a questão 

social por meios políticos conduz ao terror”, e isso seria algo que não deveria ser 

“salvo” em uma revolução. Se Marx enfatiza as revoluções burguesas também por 

terem em si algo de “social”, Hannah Arendt as condena com base no mesmo 

raciocínio, buscando, como se percebe, aquilo de mais conservador que a Revolução 

Americana possui; ou seja, se a Revolução Francesa tem importância para Marx na 

medida em que também é social, e tem influências claras, ao menos até 1848, a autora 

aqui tratada louva a Revolução Americana por não ter a mesma influência e por ter 

permitido a emergência de uma esfera pública com os tons de sua teoria política. 
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O modo pelo qual a autora trata a Revolução Americana, assim, exprime aquilo 

que há de mais limitado nela: antes de se embasar nos aspectos progressistas da 

Revolução Americana, a saber, a ampliação da emancipação política, a qual, em certos 

momentos dá margem à participação de camadas mais amplas da população na vida 

pública (remetendo, assim, à “questão social”), Hannah Arendt faz o oposto. O modo 

pelo qual a autora se utiliza da história americana em sua narrativa vem a ter como 

baliza justamente aspectos irracionais do desenvolvimento da história e do capitalismo 

americano. Na política, na constituição e nos “fundadores” americanos que Arendt 

venera estão as marcas da escravidão, do genocídio e do caráter fortemente antipopular 

da solução americana para os rumos tendencialmente plebeus e sociais das revoluções 

burguesas.
453

 

**** 

Atém o momento, tratou-se relacionar aquilo que se falou antes acerca da 

peculiaridade, da particularidade do desenvolvimento histórico americano, com a teoria 

de uma autora que se apropria justamente de aspectos essenciais aos rumos dos EUA, os 

quais se configuram como principal potência capitalista no momento posterior à 

Segunda Guerra Mundial.  Aqui, parte-se do suposto de que “não há ideologia 

inocente”, de modo que esse procedimento “seletivo” de Hannah Arendt não pode 

deixar de ter implicações mais concretas. Para que se possa explicitar adequadamente 

essas implicações (que já foram vistas de relance durante todo o texto), vale mencionar 

a visão de Ellen Wood acerca do desenrolar da Revolução Americana e de seu legado 

para a atualidade: 
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 Claro, é necessário ter em conta esse caráter tendencial, o qual implica em, na própria revolução 

burguesa ser impossível um rumo que seja coerente com esse ímpeto, pelos motivos apontados primeiro 

por Marx e depois por Lukács – veja-se ambas posições dos autores: Marx diz que  “o proletariado e as 

frações das classes médias não pertencentes à burguesia, ou ainda não tinham interesses distintos da 

burguesia, ou ainda não formavam classes ou frações de classes desenvolvidas de modo independente. 

Por conseguinte, onde elas se opuseram à burguesia, como por exemplo de 1793 a 1794 na França, não 

lutaram a não ser pela imposição dos interesses da burguesia, embora não ao modo da burguesia. Todo o 

Terror na França não foi nada mais que uma maneira plebéia de acabar com os inimigos da burguesia, o 

absolutismo, o feudalismo e o espírito pequeno-burguês.” (MARX, 1993 b, ps. 57-58) Agora, veja-se 

Lukács: “também as práticas da Revolução Francesa raramente excederam o conceito jurídico-formal de 

liberdade e da igualdade (recorde-se a oposição de Robespierre às associações de trabalhadores); mas 

aqui está claro que o utopismo plebeu dos sans-cullottes emprenha-se por ultrapassar os estreitos limites 

da liberdade e da igualdade formais e tende a realizar uma liberdade e igualdade concretas.” (LUKÁCS, 

2007, p. 29) 
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O ideal federalista pode ter sido a criação de uma aristocracia que combinasse riqueza e 

virtude republicana (um ideal que inevitavelmente cederia espaço à dominância apenas 

da riqueza); mas a tarefa prática era manter uma oligarquia proprietária com apoio 

eleitoral da multidão popular. Isso também exigiu dos federalistas uma ideologia, e, 

especificamente, uma redefinição da democracia, que disfarçasse as ambigüidades de 

seu projeto oligárquico. Foram os antidemocratas vitoriosos nos Estados Unidos que 

ofereceram ao mundo moderno a sua definição de democracia, uma definição em que a 

diluição do poder popular é ingrediente essencial. Se as instituições políticas americanas 

não chegaram a ser imitadas por toda a parte, a experiência americana deixou um legado 

universal. (WOOD, 2003, p. 185)  

 

Aquilo levantado por Wood é essencial para a análise empreendida aqui. Assim 

como Hannah Arendt, a pensadora agora citada lembra do papel da “virtude 

republicana”, a qual a autora de Sobre a Revolução vê degenerada na Revolução 

Francesa e resgatada da história romana pelos “fundadores” americanos. 

No entanto, a tonalidade com que ambas as pensadoras tratam do assunto são 

opostas. Wood destaca principalmente os aspectos antidemocráticos da “criação de uma 

aristocracia” por meio da limitação da participação popular, consolidada na convenção 

da Filadélfia pela organização federativa dos Estados Unidos (a qual não poderia 

prescindir da hipertrofia do poder executivo e do exército, como já lembrado). Arendt, 

por outro lado, vê tal aspecto – mesmo que, de maneira “seletiva”, pintado nos tons 

mais brandos de sua teoria política – como essencial ao resgate da política do 

“esquecimento”. No entanto, aqui aparece uma dissonância essencial acerca da própria 

compreensão acerca das revoluções burguesas, tanto a ocorrida na França como a que se 

deu nos EUA: enquanto Arendt lamenta que os EUA tenham deixado de lado sua 

própria tradição que remeteria a Roma e, em última instância, inclusive, à Grécia tão 

elogiada em A Condição Humana, Wood, como marxista, insere essas revoluções 

burguesas no cenário da consolidação do capital, o qual já se apresenta como mediador 

essencial na organização sociometabólica da sociedade civil-burguesa. Para a teórica 

marxista, aquela “virtude” pintada com as tonalidades romanas da “fundação” na 

narrativa de Arendt acerca da Revolução Americana seria, em verdade, “um ideal que 

inevitavelmente cederia espaço à dominância apenas da riqueza”. Pelo já dito, deve-se 

notar que a autora que é objeto deste escrito vê como essencialmente negativo o fato de 

que, sob a égide do capital, “tudo que é sólido desmancha-se no ar, tudo que é sagrado é 

profano, e os homens são por fim compelidos a enfrentar de modo sensato suas 

condições reais de vida e suas relações com seus semelhantes.” (MARX e ENGELS, 

1998, p. 14) Ao mesmo tempo, em sua narrativa acerca da Revolução Americana, o 
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capital é ausente e aqueles que tratam dos interesses econômicos para a analisar a 

revolução, como Charles Beard, são desqualificados. Wood, por outro lado, vê como 

mais que natural, sob o capitalismo em vias de consolidação, a “virtude” ceder espaço à 

riqueza. Arendt sabe que isso ocorre em sua época, mas se opõe a tal fato por meio de 

sua narrativa que busca ilustrar como, na emergência do principal país capitalista de sua 

época, as coisas seriam diferentes e, por assim dizer, mais políticas e “originárias”.  

A tonalidade com a qual a autora de Sobre a Revolução vê a “virtude” é aquela 

que, sem fazer referência à indissociabilidade da Revolução Americana com o 

capitalismo, lamenta aquilo que foi “esquecido”. No entanto, se, como disse Lukács, 

“não há ideologia inocente”, deve-se ver aquilo levantado por Arendt não só como a 

busca de algo mais “originário” – trata-se sempre de uma intervenção concreta. Aqui já 

se pode destacar: a oposição de Arendt à Revolução Francesa é uma tomada de posição 

contra a transformação consciente da realidade por parte daqueles que são, nas palavras 

de Marx e Engels, “compelidos a enfrentar de modo sensato suas condições reais de 

vida e suas relações com seus semelhantes”; tal posição, no século XX, visa 

principalmente os marxistas e os socialistas, e as conseqüências disso já foram 

destacadas anteriormente. E deve-se lembrar neste ponto que as revoluções burguesas 

modernas tiveram consigo muito mais do que a imposição da burguesia como classe 

dominante. Trazendo à tona, na esteira do “modo sensato” de se enfrentar as “condições 

reais”, a participação popular em busca da melhora das condições de vida, elas, embora 

sejam essencialmente políticas, remetem posteriormente, neste ímpeto, a uma revolução 

social, em que a emancipação humana pudesse ser colocada em questão.  

A resolução dessa questão traria em si algo qualitativamente distinto, deve-se 

destacar, para Marx, o próprio socialismo. Hannah Arendt, diante de tal situação, vê a 

invasão da esfera pública pela necessidade expressa no caráter social da revolução, 

traçando simultaneamente a própria noção de humanidade como algo que, suprimindo a 

diferença e a pluralidade, estaria ligada à história e não à política. Deste modo, a 

pensadora aqui estudada busca – a todo o custo – colocar-se contra uma “revolução 

social” e contra “qualquer tentativa para resolver a questão social por meios políticos”, 

pois isso, segundo ela, “conduz ao terror”. Ou seja, sua posição é contrária a toda a 

tentativa de intervenção consciente para que os rumos das relações produtivas sejam 

menos irracionais; nisso, o primeiro alvo da autora é, novamente, o socialismo (na 

época aqui estudada, sempre é bom lembrar, a questão acerca dos “elementos 
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totalitários do marxismo” é de importância central para Hannah Arendt). Porém, a 

autora parece ter como alvo também as políticas social-democratas, muito difundidas na 

Europa – que a autora associa à soberania e à noção de Estado-nação, por ela criticadas 

– mas também nos EUA.  

Segundo Arendt, neste último país, como mencionado, se foi o tempo da 

“separação lúcida e altiva em relação à linguagem tradicional e à estrutura conceitual do 

Estado-nação europeu” e “a herança da Revolução Americana está esquecida e o 

governo americano, para o melhor e para o pior, incorporou-se à herança da Europa 

como se ela fora seu patrimônio”. Neste nível de concretude pode-se dizer que a 

herança do “Estado-nação” – visto principalmente em Arendt pela Europa da Revolução 

Francesa - aparece, ao menos nessa época posterior a Origens do Totalitarismo, 

associada à “questão social”. E isso dá concretude à crítica de Arendt à invasão do 

espaço público pela “necessidade”. A política não só seria vista pelo “trabalho”, que a 

tornaria instrumental, mas pelo “labor” o qual traria consigo uma “sociedade de massas” 

em que o objetivo da política vem a ser saciar as necessidades vitais do “povo”, gerando 

uma sociedade em que o consumo das massas, dos pobres, é o principal. Com isso, 

pode-se dizer que a autora é uma crítica de aspectos do capitalismo manipulatório em 

que a publicidade, a propaganda e a realização da mais-valia andam juntos. Hannah 

Arendt fala de uma sociedade em que há manipulação na dita esfera pública e nisso está 

correta. No entanto, ela enfatiza a podridão da política contemporânea não só na medida 

em que louva a política tanto da Grécia antiga como da Revolução Americana – as quais 

têm por trás de si as determinações já explicitadas aqui – mas na medida mesma em que 

vê o controle consciente da produção, enquanto tal, como algo nefasto. Nesta medida, 

de seu modo, o qual foi analisado aqui, critica tanto a mercantilização e o fetichismo do 

capitalismo manipulatório como as vicissitudes do dito “socialismo real”; o faz, no 

entanto, sem que se remeta às particularidades históricas, sociais e concretas de cada 

caso. Somente deste modo, fora possível à autora colocar tanto o capitalismo como o 

socialismo como “ideologias do século XIX”.  

Deve-se destacar: próprio enfoque dado à economia no capitalismo, de início, 

por cientistas burgueses como Ricardo e Smith, depois, por revolucionários como Marx 

e, no século XX, pelos marxistas e por grandes autores burgueses como Keynes e 

Schumpeter é tido pela autora como algo a ser extirpado das questões essenciais – 

segundo a autora, sempre políticas - à época em que vive. Ou seja, aquele 
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desenvolvimento histórico da noção de economia, para seguir Lukács, “a fetichização 

das categorias econômicas, produto objetivamente necessário e crescente do 

desenvolvimento do capitalismo”, é visto por Hannah Arendt como algo imutável – ela 

critica aspectos fetichistas do capitalismo ao mesmo tempo em que toma certa 

abordagem fetichizada como dada. Se, novamente com Lukács, a disciplina da 

economia no capitalismo manipulatório “opera cada vez mais exclusivamente com tais 

categorias fetichizadas, sem penetrar nas relações dos homens com os homens”, Hannah 

Arendt toma a própria economia e o ímpeto de controle consciente dessa como 

reificados e presos a uma espécie de automatismo. Nisso, ela trata aspectos históricos e 

transitórios como se fossem naturalmente como se apresentam sob o domínio do capital. 

O método de Hannah Arendt, novamente, se faz notar. A compreensão da 

autora, deste modo, vai contra a relação indissociável entre a política e a economia, ao 

mesmo tempo em que, como já dito, tal relação é suposta para toda sua narração acerca, 

por exemplo, da Revolução Americana. Idealismo e manipulação andam juntos, neste 

sentido. Ressalta-se: a autora se opõe a aspectos irracionais do capitalismo 

manipulatório, quanto a isso não há dúvidas. Porém, sua solução é o resgate da política, 

a qual é vista justamente na Grécia antiga, em que a escravidão é central; depois essa 

política se expressa na consolidação do próprio capitalismo americano cujo 

desenvolvimento se dará no capitalismo manipulatório cujos aspectos “políticos” 

Arendt se opõe. Ela, assim, pretende fazer “filosofia política” e não história – com isso, 

no entanto, fica presa às determinações históricas presentes naquilo de que parte. Veja-

se: ao se opor a determinados aspectos do capitalismo manipulatório, a autora não se 

afasta das raízes, sempre históricas, da reificação que acredita combater – retira de 

campo “socialismo e capitalismo como ideologias do século XIX” ao mesmo tempo em 

que, como destacou Lukács, “a fetichização das categorias econômicas” não deixa de 

ser “produto objetivamente necessário e crescente do desenvolvimento do capitalismo”. 

Hannah Arendt tenta se afastar do aspecto reificado da sociabilidade capitalista na 

medida mesma em que, em verdade, é a emergência deste que vem atrelado ao 

desenvolvimento da sociedade civil-burguesa, fruto tanto da revolução industrial como 

das revoluções burguesas, dentre elas, a americana. É neste sentido que se deve ver o 

resgate da política arendtiano: ele se opõe à manipulação capitalista da esfera pública ao 

mesmo tempo em que têm por trás de si as determinações que dão margem a esse 

mesmo caráter manipulatório. Se a narrativa da autora acerca da Revolução Americana 
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e dos “fundadores” faz menções – mesmo sem as enfatizar – à escravidão e ao 

genocídio que ocorrem em território americano, algo análogo ocorre agora, neste grau 

de concretude: quando se tem em conta a relação entre a maneira como a autora 

compreende a política com o seu resgate da mesma em meio ao capitalismo 

manipulatório do período posterior à Segunda Guerra Mundial, deve-se ficar atento a 

um aspecto em essencial, a saber, a oposição traçada antinomicamente entre a economia 

e a política. 

Deste modo, a irracionalidade e o caráter reificado da economia capitalista 

sempre são tomados por imutáveis – as esperanças de Hannah Arendt na revolução, 

pois, são muito distantes de qualquer apoio ao socialismo; como dito, antes, ocorre o 

oposto. E com isso, seu elogio aos conselhos, como mencionado, não deve iludir. A 

posição da autora é claramente politicista e desconsidera justamente a especificidade 

dos conselhos que elogia no século XX, seu caráter socialista. Enquanto a autora deixa 

como intocáveis as relações econômicas (as quais, segundo ela, caso se buscasse 

controlar conscientemente, e por meio da política, levariam ao “terror”) a política 

emerge como algo a ser retomado. Essas são determinações intimamente ligadas na 

teoria de Hannah Arendt. Ou seja, ao tomar como impossível o controle racional da 

esfera produtiva, embora a autora sempre critique a racionalidade econômica, a qual vê 

como reificada, deixam-se intocadas justamente as bases do capital, a relação social em 

que o caráter manipulatório da sociabilidade burguesa tem sustentação. Ao fazê-lo, a 

política, que deveria se dar, segundo a autora, em pluralidade, com referência ao 

discurso e à “abertura”, vem a ser exercida de acordo com a “amarga necessidade” que 

impõe a “responsabilidade” das “elites” quanto aos “destinos políticos de muitos”; a 

“versão horizontal do contrato”, que Arendt busca em Locke, por sua vez, emerge 

também aparentemente destituída de quaisquer hierarquias ao mesmo tempo em que a 

participação política, segundo a autora, é limitada: “a liberdade em sentido positivo é 

apenas possível entre iguais”, sendo que a igualdade nunca poderia ser universal. Com 

isso, quando – retomando determinado legado da Revolução Americana – critica-se 

aspectos determinados da política da época, Arendt permanece presa justamente aos 

aspectos que rechaça na medida em que o objeto de sua crítica se liga, em verdade, 

indissociavelmente à esfera produtiva. A relação da autora de Sobre a Revolução com 

sua época é dúbia, pois. Critica determinados aspectos da “política” do capitalismo 
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manipulatório ao mesmo tempo em que, ao realizar sua crítica, toma o próprio capital, 

sempre, como intocável e vê a economia como inerentemente irracional.  

Agora se deve destacar: a “amarga necessidade” de que fala Arendt e a 

impossibilidade de se universalizar a igualdade são retirados de uma época marcada 

claramente por conflitos classistas em que a política e a exploração econômica 

necessariamente convivem em meio à estrutura hierárquica do próprio capital. A última 

transparece na obra da autora na medida mesma em que ela busca extirpar a esfera 

produtiva da esfera pública e “resgatar a política do esquecimento”, percebe-se. Como 

pensadora situada em um determinado momento histórico, supondo o capital como 

insuperável, o horizonte de Arendt é sempre aquele do capitalismo, mesmo que acredite 

que não faça mais sentido se utilizar o termo no século XX. A autora critica certa forma 

de objetivação da esfera pública, mas nunca a política e o Estado como tais; sua 

tentativa de retirar a política do “esquecimento”, antes, busca uma forma autêntica e 

“perdida” de Estado e de política, como já dito. Marx, por outro lado, afirma que “a 

existência do estado e da escravidão são inseparáveis.” (MARX, 2010, p. 61) O Estado, 

cume da divisão social do trabalho, expressa a politicidade que tanto Arendt elogia.  

Porém, é também contra esse Estado, em sua forma específica do período 

posterior à Segunda Guerra Mundial, que a autora dirige suas críticas em meio ao 

capitalismo manipulatório. Buscando retirar a “política do esquecimento”, e, 

primeiramente remetendo à Grécia, Hannah Arendt se opõe ao modo como a 

politicidade se expressa na modernidade sob a forma do Estado-nação; com isso, no 

entanto, ela não adentra na “anatomia da sociedade civil-burguesa” – antes, ela vê a 

própria economia como essencialmente reificada, já se disse - de modo que a divisão 

social do trabalho vigente nas sociedades marcadas pelo antagonismo classista não é 

vista como algo passível de superação e supressão.
454

 Uma política manipulada e 

“contaminada” por “interesses” é criticada pela autora, ao mesmo tempo em que ela 

nunca trata de modo cuidadoso das raízes econômicas dos “interesses”, sempre 

pressupondo como algo imutável forma de sociabilidade calcada na exploração classista 

e no trabalho alienado.
455

 Nesta esteira, pode-se dizer que o corolário para que a política 

                                                             
454

 Lukács, por seu turno, aponta “a grande perspectiva da revolução socialista: a supressão da divisão do 

trabalho e a formação do homem universal.” (LUKÁCS, 2010 b, p. 42) 

455
 Veja-se Lukács sobre o trabalho capitalista: “o trabalho peculiar da era capitalista, [...], a forma de 

trabalho que rebaixa-se a uma carência de sentido para o trabalhador, e contrapõe a este como forças 
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arendtiana tenha efetividade está, também, na manutenção da própria divisão do 

trabalho vigente nas sociedades marcadas pelo antagonismo entre classes sociais. E este 

último aspecto deve ser explicado melhor. Lukács diz o seguinte sobre o assunto: 

 

No capitalismo, o funcionamento normal da sociedade requer que todos os homens se 

habituem aos postos que lhes são conferidos pela espontaneidade da divisão social do 

trabalho; que se habituem aos deveres que derivam destes postos assumidos dentro da 

divisão social do trabalho; que se habituem ao fato de que o andamento normal do 

processo social geral desenvolve-se independentemente de sua vontade e de seus 

desejos e de que eles só podem contemplá-los como espectadores, diante das coisas já 

feitas, já que não estão em poder de determinar-lhes a direção. (LUKÀCS, 2010 b, p. 

118) 

 

Mesmo que a pensadora proteste contra aspectos do capitalismo manipulatório, o 

sentido de seu teoria, para que se fale com Lukács novamente, é o de uma “apologia 

indireta” ao capital. Veja-se: o caráter plural, de “abertura” e discursivo da esfera 

política que trata Hannah Arendt exclui deste âmbito a própria reprodução da vida do 

homem – ela é relegada ao “labor”, o qual nunca deveria trazer sua “necessidade cega” 

a público. Com isso fica pressuposta a produção social quando a pensadora descreve a 

política em tons ora mais, ora menos, róseos; daí deve-se perguntar: partindo-se do fato 

de as relações econômicas em aparência serem inelutavelmente relações reificadas, mas, 

em verdade, constituírem-se como relações entre homens
456

, como é possível a 

separação entre uma esfera deliberativa e livre da necessidade e outra marcada pelos 

imperativos mais imediatos? A resposta vem de modo “amargo”: somente com homens 

distintos realizando essas funções isso é possível em uma sociedade em que os meios de 

produção estão sujeitos à apropriação privada. Trata-se da mencionada “espontaneidade 

da divisão do trabalho”. No capitalismo, a produção, como a própria Arendt reconhece, 

não fica adstrita à Oikos, ou aos escravos. Ao transpor aquela política grega – com todas 

as mediações vistas nos capítulos precedentes – Hannah Arendt traz também a marca da 

                                                                                                                                                                                   
alheias e hostis o produto e o meio de seu próprio trabalho.” (LUKÁCS, 1965, p. 100) “el trabajo peculiar 

de la era capitalista, [...], la forma de trabajo que rebaja a este a una carencia de sentido para el trabajador 

, y Le contrapone como fuerzas ajenas y hostiles el producto y el medio de su próprio trabajo.” 

456
 Marx aponta esse aspecto de modo genial: “o capital não é uma coisa, mas determinada relação de 

produção, social, pertencente a determinada formação sócio-histórica que se representa numa coisa e dá 

uma caráter especificamente social a esta coisa. O capital não é soma de meios de produção materiais e 

produzidos. O capital são os meios de produção transformados em capital, que, em si, são tão pouco 

capital como ouro e prata são, em si, dinheiro. São os meios de produção monopolizados por determinada 

parte da sociedade, os produtos autonomizados em relação à força de trabalho viva e às condições de 

atividade exatamente desta força de trabalho, que são personificações no capital por meio dessa 

oposição”. (MARX, 1986, p. 269) 
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própria politicidade, a qual se sustenta sobre a divisão do trabalho a qual “só se torna 

efetivamente divisão do trabalho a partir do momento em que se opera uma divisão 

entre o trabalho material e o trabalho intelectual.” (MARX e ENGELS, 2002, p. 26) 

Veja-se. Isso é patente no caso grego. Aquela divisão do trabalho a qual Marx e Engels 

visam suprimir é a mesma que a autora toma como ponto de partida – e a noção de 

política de Hannah Arendt deve ser vista desta posição: ela toma a “divisão entre 

trabalho material e intelectual” como ponto de partida e, deste modo, critica a intrusão 

das necessidades materiais no campo político tendo em conta uma época em que a 

distinção entre trabalho material e intelectual era muito menos fluida que no 

capitalismo, toma a sociedade grega, calcada na escravidão, é sempre preciso insistir. 

Assim, a teoria de Arendt vem a ter uma função concreta na medida em que se trata de 

uma posição politicista e conservadora: se ela, com Lukács, poderia se voltar contra o 

fato de “a criação do hábito faz nascer nos homens da sociedade capitalista uma reação 

espontânea e mecanicista, de mero registro burocrático, diante dos problemas da vida” 

(LUKÁCS, 2010 b, p. 119), ao mesmo tempo, sua posição é tal que as raízes sociais de 

tal situação (o próprio ser do capitalismo e o desenvolvimento da “divisão do trabalho 

que se torna realmente divisão do trabalho”) são defendidas enfática e continuamente 

em sua teoria política. 

A separação arendtiana entre a esfera produtiva e a esfera política, assim, deve 

ser vista neste contexto mais concreto. 

As incursões de Hannah Arendt no debate moderno, visto aqui principalmente 

por meio das posições da autora atinentes à Revolução Francesa e à Revolução 

Americana, têm essa marca. Os elogios que a autora de Sobre a Revolução tece acerca 

da experiência americana, deve-se notar, confluem para a afirmação de uma política 

mais “autêntica” em que a “ação”, separada do “trabalho” e do “labor”, tivesse lugar – e 

isso somente fora possível na narrativa de Hannah Arendt na medida em que, de modo 

“seletivo”, ela enfatiza tendências, embora mais limitadas do que apareçam em sua 

narração, existentes: a autora elogia os “pais fundadores” os quais, com o federalismo, 

teriam podido atuar de maneira efetivamente política – a crítica ao Estado-nação 

presente em Hannah Arendt, deste modo, tem como suporte, para que se use as palavras 

de Wood, uma “definição de democracia, uma definição em que a diluição do poder 

popular é ingrediente essencial”; sem a emergência do “povo” e dos “pobres” à esfera 

pública, teria tido lugar a “ação” e a política. O problema não estaria no caráter de 



511 
 

“amarga necessidade” (essencialmente antipopular) da existência de “elites”: a questão 

problemática seria que “a „elite‟ está a ser escolhida segundo padrões e critérios que são 

eles mesmos essencialmente apolíticos”. (ARENDT, 2001, p. 342) E é preciso destacar 

que nos EUA da narração de Arendt, quando se trata de política, a divisão entre trabalho 

intelectual e trabalho material seria muito mais clara, não estando a política (ligada ao 

discurso, à “abertura” e afastada da produção segundo Arendt) envolvida pelo 

“trabalho” e pelo “labor” pertencentes à produção – e ai não se pode deixar de remeter 

também à existência da escravidão, sintomaticamente também presente na Grécia 

elogiada pela pensadora. Deste modo, a posição de Arendt favorável à Revolução 

Americana é marcada por um forte elitismo e por uma concepção nostálgica segundo a 

qual o trabalho intelectual estaria livre de coerções irresistíveis oriundas dos 

imperativos reprodutivos do capital. Hannah Arendt critica a tradição, que iria de Platão 

até Hegel e chegaria em Marx, como aquela que buscaria impor uma racionalidade de 

fora do “mundo”; ao mesmo tempo, o “mundo” de Hannah Arendt não só é dividido em 

classes sociais - isso é preciso enfatizar: há na narrativa da autora uma “amarga 

necessidade” em que se forma uma “ilha” envolta em um “mar de necessidade”. Essa 

“ilha” pressupõe a “divisão do trabalho que se torna realmente divisão do trabalho” de 

modo radical – e isso deve ser lembrado quando se tem em conta o resgate da política 

buscado por Arendt. O conceito de “mundo” 
457

 de Arendt, assim, também tem uma 

função concreta como uma “apologia indireta” ao capitalismo. 

Nisto, deve-se perceber que os delineamentos dados por Hannah Arendt à noção 

de soberania e de Estado-nação são aqueles em que o “povo” aparece como central – 

isso, em meio às necessidades desse, e da potencial ira dos “miseráveis” engajados, 

poderia levar ao “terror” (a questão foi vista com cuidado nos capítulos anteriores). Ou 

seja, o conteúdo do Estado-nação na autora de Sobre a Revolução tem em si o “terror”, 

e é aquele da unidade nacional (em oposição ao federalismo) e do “povo”, dos “pobres” 

(em oposição à centralidade dos “homens de ação”): Hannah Arendt, assim, vem a tratar 

do “terror” como o resultado de uma posição que pode ser chamada, grosso modo, de 

“nacional-popular”. Um eventual caráter plebeu de uma revolução, deste modo, é aquilo 

que é, desde cedo, descartado pela autora como perigoso – sua concepção de revolução, 

                                                             
457

 Como dito, Arendt busca, sobretudo, em Heidegger essa noção. No entanto, diferentemente do autor 

de Ser e Tempo, tem incursões substanciais no terreno da política. Assim, se é possível a alguém como 

Lukács criticar tal conceito em Heidegger (o que não pode ser visto aqui), com muito maior razão deve 

atacar Arendt quem, diante da temática da política, coloca “seletivamente” “entre parênteses” a existência 

das classes sociais quando tem em conta a “ação”. 
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pois, também neste aspecto, permanece essencialmente elitista. Visando extirpar aquilo 

que poderia remeter para além do caráter “político” das revoluções burguesas, Hannah 

Arendt dá pleno apoio aos “fundadores” quem, por meio do federalismo (com tudo que 

isso implica) opõem-se àquilo que Wood chamou de “franquias crescentemente 

democráticas e de um corpo de cidadãos cada vez mais ativo”. Se essas experiências 

“democráticas” das revoluções burguesas são limitadas por estarem inseridas na 

consolidação do capital e em meio a uma emancipação primordialmente política, é essa 

limitação que é abraçada pela autora; aquilo que escapa ao caráter político da revolução 

é rechaçado e o que é louvado é o papel dos “fundadores”, e não a participação popular 

e tendencialmente radical. Ou seja, a herança ligada à democracia e ao caráter plebeu de 

um poder popular presente nas revoluções burguesas
458

 é extirpada por Arendt e, no 

limite, é vista em relação àqueles “elementos totalitários”: é na limitação das revoluções 

burguesas que a pensadora se apega, isso deve ficar claro. 

A apropriação de Hannah Arendt acerca da experiência americana tem em si 

aquilo que Ellen Wood diz se tratar de algo essencialmente “antidemocrático”: a 

“diluição do poder popular”. Esse é um requisito da política de Hannah Arendt 

relacionada à “ilha” circundada do “mar da necessidade” – aquilo que autores 

revolucionários como Marx e Engels vêm de mais progressista nas revoluções 

burguesas, a ascensão de classes populares como protagonistas na esfera política, é o 

que é rechaçado por Arendt; nas revoluções, a participação popular, daqueles que estão 

envolvidos com a esfera produtiva, é vista pelos autores do Manifesto Comunista como 

algo essencialmente valioso. Com isso, para eles, a “divisão do trabalho que se torna 

realmente divisão do trabalho” se torna mais fluida e, assim, há uma evolução no que 

diz respeito a sua futura supressão (somente possível ao se suprimir a forma 

sociometabólica que se consolida com o capitalismo) de tal divisão do trabalho. Deste 

modo, um elemento central nas revoluções burguesas teria sido, pela primeira vez, 

colocar em que questão (mesmo que de modo essencialmente limitado) justamente uma 

estrutura hierárquica de poder, modernamente, calcada no próprio capital. Nesse 

contexto, os ideais das revoluções burguesas, os ideais “populares”, ainda se apóiam na 

noção segundo a qual deveria haver uma política essencialmente “popular” – ou seja, 

pressupõe-se a política ao mesmo tempo em que a estrutura hierárquica apoiada na 

                                                             
458

 Segundo Losurdo, isso seria presente, sobretudo, na Revolução Francesa. Sobre o assunto, Cf. 

LOSURDO, 2004 e LOSURDO, 1998. 
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“divisão do trabalho que se torna realmente divisão do trabalho” seja, de certo modo, 

posta em questão.
459

 Isso, para Marx e Engels, somente poderia ser resolvido na medida 

em que a questão levantada é radicalizada. A revolução política (a qual, como tal, tem 

por trás de si a politicidade, erguida sobre a divisão entre trabalho material e trabalho 

intelectual) é, em verdade, somente superada em uma revolução social em que se busca 

suprimir a própria estrutura hierárquica do capital e, com isso, a divisão do trabalho 

mencionada; tratar-se-ia, como já dito, do que Marx chama de “emancipação humana”. 

Ao proceder como procede diante das revoluções, portanto, a autora de Sobre a 

Revolução tem um posicionamento claramente politicista e contrário àquilo de mais 

progressista nas revoluções burguesas. Sua posição, longe de ser progressista frente à 

democracia representativa que emerge com as revoluções burguesas, dá um passo para 

trás em relação àquilo de mais valoroso nas últimas. 

A “ação” e a política de Arendt, como dito, têm consigo a “amarga necessidade” 

que eterniza a divisão do trabalho que Marx e Engels, como socialistas, visam suprimir. 

A autora está sempre nos marcos da politicidade e, como já se pôde perceber, do 

politicismo. Com isso mantém sempre uma distinção entre a esfera pública e a esfera 

privada, tal como pós-modernos como Rorty (como apontado na introdução), ao mesmo 

tempo em que percebe que a sua própria distinção se esfacela na moderna sociedade 

civil-burguesa; com isso, no entanto, a autora não concebe, como Marx, a possibilidade 

de se questionar as raízes de determinada forma de sociabilidade caduca, antes, ela vê a 

emergência do “esquecimento”, lamentando os rumos dados à sociedade pelo capital ao 

mesmo tempo em que nunca coloca em xeque as relações de produção capitalistas. Ou 

seja, ao invés de relacionar o modo de expressão moderno da politicidade com a efetiva 

origem histórica da mesma, Hannah Arendt busca um “modelo” o qual deveria ser 

recuperado e retirado do “esquecimento”. Com isso, a autora prende-se às 

irracionalidades da sociedade civil-burguesa ao mesmo tempo em que acredita criticar o 

rumo tomado pela mesma. 

Se a Revolução Francesa e a Revolução Americana são apontadas por Marx 

como limitadas por serem revoluções políticas que, porém, contém em si o germe da 

revolução social, Hannah Arendt critica justamente esse germe, o qual é tomado como 

                                                             
459

 Segundo Lukács, inclusive, “a Revolução Francesa pôs a tensão entre o citoyen e bourgeois no seio do 

povo livre” (LUKÁCS, 2007, p. 30) 
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efetivo pela autora no “terror”, e não nas possibilidades abertas para uma forma de 

sociabilidade não marcada pela estrutura hierárquica do capital. Ao se prender à 

politicidade, Arendt prende-se concomitantemente à “divisão do trabalho que se torna 

realmente divisão do trabalho”, na sociedade civil-burguesa, indissociável da 

dominação do capital. Ela vem a opor uma política que poderia expressar aspirações 

autênticas à inautenticidade das relações capitalistas de seu tempo; isso, porém, é feito 

na medida em que sempre se deixa intocada a própria forma pela qual a 

“inautenticidade” se estrutura perante os imperativos produtivos e aviltantes vigentes 

em sua época. A posição de Arendt é aquela do politicismo.
460

 E Livia Cotrim tem uma 

passagem muito interessante quando se trata do tema. Partindo de Marx e de José 

Chasin, a autora brasileira é elucidativa em uma bela passagem: 

 

Longe de ser resolutiva, a politicidade é parte do problema a ser resolvido. A 

emancipação política funda-se na e expressa a cisão objetiva, decorrente de relações de 

produção assentadas na divisão social do trabalho e na propriedade privada, de cada 

indivíduo em homem (burguês) de vida privada e cidadão de vida pública, o primeiro 

despojado de sua condição genérica social e assim naturalizado, o segundo defraudado 

de suas qualidades individuais; esse divórcio entre individuo e gênero, essa cesura entre 

indivíduos autoprodutores e as forças sociais, genéricas, por eles produzidas, 

transformam-nas em forças políticas a eles contrapostas. Força política é, pois, coágulo 

de forças sociais, genéricas, usurpadas de seus produtores e concentradas. A 

emancipação humana, ao contrário, supõe a superação desta ordem societária em seu 

conjunto, a superação do capital, das condições materiais de vida fundadas na divisão 

social do trabalho e na entificação política da vida genérica. (COTRIM, 2010, p, 25) 

 

 

Todo o texto de Arendt parte da necessidade de se combater o moderno 

“esquecimento da política” – para a autora, ao contrário de Marx, aquilo que há de mais 

positivo na revolução é a política, de modo que a primeira poderia ser muito importante 

na modernidade na medida em que, trazendo o legado romano e grego, se buscasse uma 

política autêntica: isso já se viu com cuidado.  

Veja-se agora: a autora de Sobre a Revolução parte justamente de épocas em 

que, ao menos no que diz respeito à relação entre a política e a esfera produtiva, há uma 

                                                             
460

 A posição de Arendt acerca da liberdade e da igualdade, assim, deve ser vista nesse contexto. Uma 

posição ontológica, por outro lado, liga a vida econômica à política de modo que, como diz Lukács, “a 

liberdade e a igualdade não são simples ideais, mas formas concretas de vida dos homens, relações 

concretas entre eles, ou seja, relações concretas com a sociedade e, mediadas por esta, com a natureza; a 

realização da liberdade e da igualdade exige, portanto, a necessária transformação das condições sociais 

das relações humanas”. (LUKÀCS, 2007, p. 28) 
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distinção muito mais nítida. Com isso, sua apropriação certamente não é “inocente”. O 

essencial aparece para a autora na medida em que, nessas sociedades, cujo grau de 

desenvolvimento social, em grande parte, traça uma oposição mais nítida entre 

produtores e cidadãos, a autonomia relativa da política em relação à economia parece 

ser muito maior. Com isso, Arendt vê na modernidade, em verdade, fruto do 

desenvolvimento da “divisão do trabalho que se torna realmente divisão do trabalho”, a 

degeneração da política a qual se oporia à necessidade e às vicissitudes do “trabalho” e 

do “labor”. Deste modo, acaba por lamentar o desenvolvimento objetivo e histórico da 

divisão social do trabalho, a qual é relativamente mais simples nas sociedades que lhe 

servem de modelo. Que fique claro: se Roma e Grécia têm na política uma 

determinação aparentemente mais autônoma se comparada à moderna, isso só se dá na 

medida em que a produção social tinha dependência clara em relação à escravidão e ao 

grau muito menos desenvolvido dos meios de produção. A política incocada na 

narrativa vista acima tem isso por trás, sendo a própria supressão da escravidão 

(supressão que Hannah Arendt julga mais que necessária, deve-se ressaltar) somente 

possível na medida em que a política – tomada por modelo da Grécia - de que fala a 

autora de Sobre a Revolução é remetida ao “esquecimento”.  

Em se tratando de determinações reflexivas, a economia e a política se 

relacionam de modo que é impossível dissociar o “lado bom” e o “lado ruim” de uma 

totalidade social – isso é claro quanto a Roma e à Grécia também. Caso se queira a 

política grega ou romana, se aceita concomitantemente, embora não conscientemente, 

suas determinações. Deste modo, não é casual que o modelo de revolução de Hannah 

Arendt seja a Revolução Americana cujas bases estão também na escravidão moderna e 

no caráter antidemocrático e antipopular do federalismo dos “pais fundadores”. Não é 

fortuito também que a autora não enfatize a influência do ideal do citoyen, do cidadão, 

da Revolução Francesa no desenvolvimento da política moderna – esse ideal, em grande 

parte, ilusório (mas não totalmente) 
461

 insere-se em uma forma de sociabilidade já 

marcada por um desenvolvimento e por uma complexidade nas relações de produção 

muito mais elevadas que aquelas da antiguidade. A pensadora, assim, mesmo que veja o 

fenômeno da revolução como essencial, se apega àquilo que expressa as próprias 

vicissitudes e limitações da forma política da emancipação, ela mesma, ainda inserida 
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naquilo que Marx e Engels chamaram no Manifesto Comunista de “pré-história da 

civilização”. 

Ao dissociar determinações reflexivas como política e economia, Hannah Arendt 

defende de modo unilateral, e não sem certa nostalgia, a primeira – e nisso, sua posição 

é claramente politicista. Para que se use as palavras de Lívia Cotrim, pode-se dizer que 

Arendt vê, claramente, a política, e a politicidade (calcada na divisão entre trabalho 

material e intelectual), como “resolutivas” quando “a politicidade é parte do problema a 

ser resolvido”. A autora de Sobre a Revolução toma como eterna, e mesmo desejável 

em um contexto mais “originário”, a “cisão objetiva” que está na base da politicidade e 

que se expressa na oposição entre o âmbito privado do indivíduo proprietário (a 

propriedade, outra determinação da politicidade) e o âmbito público em que as 

vicissitudes da chamada esfera privada parecem ter efetividade autônoma. A divisão do 

trabalho que expressa esse aviltamento e essa dilaceração da personalidade do homem 

está sempre por trás da politicidade
462

 e aparece também, de modo particular, em 

Hannah Arendt. E isso é essencial quando se tem em mente o modo como a autora 

transpõe a política grega e, em parte, romana, à modernidade: sua defesa da esfera 

pública busca não a superação dessa “cisão objetiva”, mas o retorno a um situação mais 

“originária” em que – para que se use sua própria metáfora – a “ilha” política não fosse 

invadida pelo “mar circundante de necessidade”. Ou seja, não se busca suprimir, superar 

essa cisão a qual torna a personalidade do homem alienada; antes, a autora trata de 

resgatar uma forma de politicidade em que, não obstante o caráter desumano de 

determinadas relações sociais efetivas, seria possível que uma esfera livre da 

desumanidade.  

Novamente, pois, está-se no campo do elitismo e do politicismo.  

A oposição entre a “condição genérica social do homem” e suas “qualidades 

individuais” também é patente em Hannah Arendt – isso se dá desde o momento em que 

ela silencia acerca do tornar-se homem do homem e nivela a alimentação e as 

necessidades fisiológicas dos animais àquelas do homem; mas se torna claro, sobretudo, 

quando se tem em conta a política. Em Arendt, o gênero humano é algo que remete à 

própria sobrevivência animal, estando preso ao “labor” – o “gênero” aparece, pois, 

muito mais ligado a algo como uma “espécie”; o aspecto social, para a autora, se 
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apresenta na modernidade por meio da sublevação dos “pobres”, sendo a política 

dissociada desses dois aspectos. O gênero humano, é bom lembrar, também aparece 

naquela história “feita pelo homem”. Ou seja, a autora coloca o homem “despojado de 

sua condição genérica social e assim naturalizado” no âmbito da produção social 

representado no “labor” e no “trabalho” - como já dito, a economia é vista pela autora 

como essencialmente alienada. Por outro lado, a política aparece como uma realização 

mais propriamente humana e livre. Essa posição da autora é politicista, tomando a 

politicidade, fruto do desenvolvimento objetivo e histórico da divisão social do trabalho, 

como algo eterno e sempre presente – como visto nos capítulos precedentes, inclusive, 

os argumentos que a autora utiliza em sua valorização da política remetem a uma 

argumentação fortemente marcada pela teologia. Novamente, a posição da autora é 

politicista, isso fica claro, e isso se relaciona a sua concepção também irracionalista. 

 Isso não é tudo, porém – caso se permaneça nessa constatação, perde-se a 

própria particularidade e peculiaridade dessa autora, tão valorizada hoje em dia. É 

importantíssimo, pois, ver a questão com cuidado. O politicismo é patente ao se tratar 

da política em Hannah Arendt. Mas sua configuração é complexa na medida em que se 

trata de uma pensadora que não pode ver na política sequer a uma esfera da generidade, 

de caráter universal. Isso faz com que sua intervenção dê um caráter particular, peculiar 

ao politicismo, o que é indissociável da época em que a pensadora traça sua posição. 

Assim, para que se possa terminar a análise aqui apreendida, deve-se tratar desse caráter 

para que se veja como é efetiva a intervenção concreta da autora. 

*** 

Hannah Arendt, percebe-se, não tem uma relação de simples aceitação quanto a 

sua época ou aos próprios EUA, mesmo manifestando estarem suas esperanças, em 

grande parte, presentes no passado e no futuro desse país. A posição da autora é 

fortemente politicista também; porém, novamente surgem dificuldades: Hannah Arendt 

não acredita, como outrora se acreditou, estar na política a “condição genérica social” 

do homem; antes, pode-se dizer que a autora rechaça a própria noção de “gênero” 

humano, assim como se opõe à noção de “humanidade”, outrora descrita por Arendt 

como portadora de um “aspecto monstruoso” – essas são determinações de sua teoria 

política. Veja-se: a concepção de política de Arendt enfoca justamente o indivíduo e a 

singularidade em oposição à coletividade e à universalidade, pretensamente presentes na 
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esfera estatal e política na modernidade. Deste modo, ao mesmo tempo em que a autora 

vê como inerente a oposição entre indivíduo e gênero, ela se apóia na política, que, em 

sua teoria, não contém a universalidade – por conseguinte, o politicismo de Hannah 

Arendt é de novo tipo se comparado àquele que emerge já nas revoluções burguesas. 

Aceitam-se as vicissitudes da ordem do capital e a política é vista como incapaz de 

reconciliar as oposições e os antagonismos sociais em uma forma de universalidade 

mais elevada.
463

 A “questão social” não poderia, pois, ser resolvida pela política de 

modo algum – isso levaria, segundo a autora, inclusive, ao “terror”; nisso, pode-se dizer 

que a política é impotente em Hannah Arendt. Porém, a questão é complexa na medida 

em que é justamente a “ação” e a política que, de forma absolutamente contingente e 

imprevisível, trariam a novidade e, no limite, um “novo começo”, o qual a autora 

associa à revolução. De um lado, pois, uma política impotente frente à miséria da ordem 

do capital, doutro, uma política que, à revelia dos fatos, traria não uma transformação 

consciente da realidade, mas uma nova “forma de governo”, o que, para a autora, viria, 

“extraordinariamente” junto com a liberdade. 

Esse estatuto dúbio da política em Hannah Arendt é indissociável de sua crítica 

tanto ao socialismo como à social-democracia que se manifesta nos países europeus, e 

mesmo nos EUA, por meio do keynesianismo e da alienação e reificação que o 

acompanham no capitalismo manipulatório do período posterior à Segunda Guerra 

Mundial.  

Para a autora, a esfera pública teria sido invadida pelo âmbito “social” e pelo 

“labor” – daí a política precisar ser regatada do “esquecimento”. A política efetiva na 

modernidade em que se posiciona Arendt, assim, seria essencialmente equivocada e 

contaminada pelo “esquecimento” enquanto a política autêntica que a autora busca 

somente poderia vir dissociada de qualquer planejamento prévio (amparado no modelo 

do “trabalho”). Deve-se destacar, pois: Hannah Arendt se opõe ao caráter supostamente 

ligado às potencialidades genéricas presente na política, porém, ao tomar uma política 

autêntica como algo imprevisível e contingente, vem a sublinhar justamente o aspecto 

mais irracional da politicidade: seu aspecto, em essência, alienado em relação às forças 

sociais que a geraram, aspecto esse bem destacado na passagem de Livia Cotrim. É 

justamente a incontrolabilidade das relações sociais vigentes sob a ordem do capital que 
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é elogiada pela autora; mesmo se colocando essencialmente contra a racionalidade 

reificada da esfera econômica capitalista, Arendt se apóia na própria irracionalidade do 

capital, sob este aspecto. Deste modo, vem a ter como parâmetro, mesmo sem 

consciência disso, a “cesura entre indivíduos autoprodutores e as forças sociais, 

genéricas, por eles produzidas” a qual se expressa “em forças políticas a eles 

contrapostas”. São essas últimas que são elogiadas por Hannah Arendt quando ela 

defende o caráter de “milagre” da “ação” e quando ela se opõe ao controle consciente 

das condições de vida. Nisto, há uma tonalidade claramente irracionalista na pensadora. 

Novamente, politicismo e irracionalismo se ligam, e agora se explicita como. 

Vivendo sob o capitalismo manipulatório, a posição da autora critica uma 

específica forma pela qual se expressa a irracionaldade do capital, aquela do 

“consumismo”, da “sociedade de massa” calcada na tentativa de controle do capital por 

meio de políticas keynesianas. Sua teoria é indissociável desse contexto e, de certo 

modo, expressa uma insatisfação, legítima em grande parte, diante das condições do 

capitalismo posterior à Segunda Guerra Mundial e diante dos rumos tomados pelos 

países alinhados à URSS. Defrontando-se com tal situação, a posição da autora é aquela 

segundo a qual a esfera econômica, como tal, é alienada e reificada – ao se contrapor à 

sociedade de seu tempo, no entanto, como já dito, Hannah Arendt aceita parte essencial 

do ser do capitalismo manipulatório. Daí sua posição ser aquela que – contra o controle 

consciente da produção social – busca a política, a ser resgatada do “esquecimento”. 

Com isso, a autora deixa intocadas as bases daquilo que critica. Apóia-se em algo 

indissociável da racionalidade reificada da economia capitalista: em verdade, na 

irracionalidade e na incontrolabilidade do próprio capital os quais aparecem na esfera 

política na medida em que essa se apresenta como uma esfera contraposta às forças 

sociais que lhe deram origem, sendo incontrolável e levando a resultados imprevisíveis. 

E, como dito, essa imprevisibilidade que a autora aqui estudada elogia na política - na 

modernidade - é indissociável daquela esfera mesma que a autora vê como reificada e 

alienada. Seu elogio da política, sob este aspecto, é uma aceitação, uma “apologia 

indireta”, da irracionalidade do capital.  

Hannah Arendt critica alguns aspectos do capitalismo manipulatório, não há 

duvida – porém, ao retirar a esfera econômica de sua teoria política, supõe justamente o 
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capital, o qual, em verdade, dá a tônica da incontrolabilidade e do imprevisível na 

ordem do capital.
464

 

A posição da autora, já vista nos capítulos precedentes, contra o humanismo, a 

dialética, a compreensão racional da realidade e a transformação consciente dessa 

mesma a coloca como uma pensadora ligada a uma tendência irracionalista.
465

 Isso 

ficou claro – no entanto, não é suficiente declarar tal fato. As próprias influências da 

autora são compostas, em maioria, de autores relacionados a essa tendência 

mencionada, de modo que, ao dizer que a autora insere-se em tal tendência, não se diz 

muito sobre a peculiaridade e a particularidade do pensamento de Hannah Arendt. 

Deve-se, assim, fazer aquilo que já é possível neste grau de concretude da análise: 

averiguar com o pensamento da autora insere-se, como ideologia, na realidade histórica 

concreta. 

Arendt não se apóia mais, como outrora os autores alemães do início do século 

XX o fizeram, em noções de “comunidade”, de “pátria”, de “povo”, em Heidegger, 

ligado por Lukács à tradição irracionalista, de “povo metafísico”. Junto com a sua 

crítica à tradição e à filosofia – aspecto que infelizmente não pôde ser visto aqui com o 

devido cuidado - a autora rechaça tais noções, de modo que não se pode de modo algum 

dizer que Hannah Arendt tem um apego nostálgico e romântico pela comunidade, a 

“Gemeinschaft”. Há certa nostalgia em Arendt, porém, ela liga-se muito mais à 

configuração grega e romana da divisão social do trabalho (a qual propicia as condições 

para a política de que fala a autora) que a noções que se relacionam a um contexto 

nacional e particular de um país em que o capitalismo se objetiva de modo 

essencialmente atrasado. Assim, embora tenha relações, como se mostrou no decorrer 

do texto, mais próximas do que usualmente se imagina com a tradição irracionalista 

alemã, Hannah Arendt não adota a posição dos autores de tais tendências; antes, como 
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judia perseguida, critica as próprias posições de Heidegger quanto ao nacional-

socialismo, dedicando grande parte de Origens do Totalitarismo à crítica ao nazismo. 

Deste modo, com muito do aparato do irracionalismo alemão, Arendt rechaça também a 

efetividade das posições dos expoentes dessa tendência a qual, segundo Lukács, tem 

uma relação indissociável com a emergência do irracionalismo nazista.
466

 Deste modo, 

vai aos Estados Unidos, adota um tom até certo ponto elogioso sobre o país no contexto 

da Guerra Fria (isso fora tratado anteriormente). Mas a pensadora também critica a 

racionalidade, segundo Lukács, manipulatória, que se expande na sociedade 

estadunidense sob a batuta da intervenção estatal na economia, da política que, tratando 

de resolver a “questão social”, é exercida com certa margem de redistributivismo e 

buscando a satisfação material da parte mais “pobre” da população.  

Autora, neste ímpeto, vê a própria racionalidade econômica como problemática 

e essencialmente alienada, opondo-se, de seu modo peculiar, também àquela nova forma 

de irracionalismo, envolto em uma roupagem aparentemente racional. Contra a 

racionalidade reificada que combate, no entanto, Arendt não pode buscar um modo de 

convívio social nacional, “comunitário” e “orgânico” – essa solução é retirada de campo 

pela autora – de modo que sua posição vai tanto contra aquela abordagem dada no início 

do século XX, em parte, também pelos seus mestres, quanto contra a economia e a 

política reificadas do capitalismo manipulatório. No que a autora opõe-se efetivamente a 

aspectos passíveis de critica, não há dúvida. No entanto, o modo como essa oposição se 

dá é igualmente problemática e, deve-se destacar, traz algo novo no cenário que se 

delineia na segunda metade do século XX.  

Ela adota um tom decididamente anticomunista, isso já restou claro; porém, isso 

não é novo. A autora também coloca suas fichas no desenvolvimento das sociedades 

fora do campo do socialista, e isso também não é novidade. No entanto, se Lukács 

dissera que uma palavra de ordem no período em que Hannah Arendt desenvolve sua 

teoria seria “por nada no mundo o comunismo; qualquer coisa menos isso”, isso 

certamente não vale integralmente para a autora – suas críticas ao modo como opera a 

política nos países capitalistas é decididamente contrária a qualquer posição 

“diretamente apologética” quanto ao modo particular como o capitalismo manipulatório 
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opera no contexto. A posição de Arendt, inclusive, embora não tenha quaisquer modelos 

bem-sucedidos em sua época (os próprios EUA são elogiados pela autora por conter 

possibilidades em meio a certa ”abertura” e não algo efetivo), tem um caráter bem 

determinado pela temática que marca o desenvolvimento da teoria da autora: o resgate 

da política do “esquecimento”. Com isso, a pensadora tem uma posição e uma proposta 

a qual, tomando a “fundação” como ponto de partida, busca um “novo começo” para 

que se possa, contra o “esquecimento da política”, “fundar uma nova Roma”. Ou seja, a 

proposta da autora é delimitada: trazer uma “nova forma de governo” que possa fazer 

com que a politicidade se expresse de modo pleno. Neste ímpeto, inclusive, a pensadora 

defende os conselhos da Revolução Alemã e da Húngara, como já dito e analisado. 

Nisso, se tem uma pensadora que se coloca contra a manipulação estatal, certamente; 

também se percebe alguém que combate com força a intervenção de interesses 

econômicos na vida pública. Isso a coloca tanto contra aqueles decididamente 

favoráveis à racionalidade do mercado (a qual ela julga, com a economia, reificada) 

como contra aqueles cujas esperanças estejam em uma via democrática e 

institucionalizada para que se consiga justiça social e, no limite, o socialismo.  

A crítica de Hannah Arendt, assim, tem como ponto de apoio justamente a 

oposição a essas duas linhas que possuem de comum entre si centralidade da 

problemática econômica na modernidade. 

Esse é o meio em que a valorização da política emerge em Hannah Arendt – 

contra a possibilidade de controle consciente das condições de vida que permeiam as 

relações sociais de uma determinada época, a autora busca, não a racionalidade do 

mercado, mas a política. Essa última, para Hannah Arendt, não é responsável, como 

outrora, pela conciliação e reconciliação dos antagonismos econômicos e sociais, ela, 

pois, não expressa diretamente o homem como “membro ilusório de uma soberania 

imaginária, despojado de sua vida individual e dotado de universalidade irreal.” 

(MARX, 2001, p. 22) A própria Arendt é contrária ao caráter universal da política, a 

qual é marcada, em sua teoria, por uma “amarga necessidade”; a autora também se opõe 

à própria concepção segundo a qual pode haver qualquer tipo de soberania e de controle 

consciente das relações sociais por meio da política – por fim, deve-se também perceber 

que é à própria singularidade, relacionada também à “vida individual” que a autora 

apela quando vê na “condição de natalidade” o fundamento ontológico dos “novos 

começos”.  
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Como dito, ela aponta que “‟o homem foi criado para que houvesse um começo‟, 

disse Agostinho. Cada novo nascimento garante esse começo; ele é, na verdade, cada 

um de nós.” E isso significa primeiramente que, para a autora, não é a busca consciente 

e planejada da transformação social que traz o novo; antes, é algo imprevisível como 

um “milagre”, cujo fundamento estaria na própria “condição humana”, mais 

precisamente, na “condição de natalidade”, no fato de “por que é um começo, o homem 

pode começar; ser humano e ser livre são a única e mesma coisa. Deus criou o homem 

para introduzir no mundo a faculdade de começar: a liberdade.” Ou seja, a posição de 

Hannah Arendt traz à tona elementos que, contra o controle consciente das condições de 

vida do homem por parte deste, relaciona uma postura irracionalista diante da realidade 

com uma proposta, que se estrutura, inclusive com elementos teológicos, em que é a 

política que é central. 

Hannah Arendt, assim, conjuga a aceitação do modo como se estrutura o 

presente com a crítica de elementos do mesmo. Isso é essencial: ela não desenvolve uma 

teoria fundada na “apologia direta” do capitalismo manipulatório – por meio de uma 

crítica a determinados aspectos que aparecem na superfície do mesmo, ela rechaça a 

própria possibilidade de se ter por central a crítica ao modo como se encadeiam as 

relações sociais de produção de determinada época. Nisso, sua postura é de resgatar a 

política ao mesmo tempo em que, conscientemente, a autora é, para que se use as 

palavras de Marx, “incapaz de descobrir a fonte dos males sociais.” Os “males sociais” 

remeteriam, em Arendt, inclusive, à “questão social” a qual, se fosse central na vida 

política de uma sociedade, daria margem, como se viu, àquilo que ela mais rechaça, ao 

“terror”, no limite, a “elementos totalitários”. Deste modo, a posição da autora aqui 

estudada não é aquela em que a suposta racionalidade da esfera política poderia se 

contrapor à irracionalidade das relações econômicas capitalistas – antes, se dá o oposto 

– ela vê na esfera econômica a expressão de uma racionalidade reificada ao passo que a 

política, justamente por se calcar na condição “milagrosa” da “ação”, deveria ser 

elogiada. Sendo mais claro: a autora elogia justamente as vicissitudes da politicidade, a 

qual abraça com força. Deste modo, sua posição é aquela em que irracionalismo e 

politicismo andam juntos e de modo muito mais harmônico que outrora. Ao mesmo 

tempo em que a pensadora retira de campo quaisquer esperanças quanto ao controle 

racional das relações econômicas e da vida social, ela apela à politicidade que, como diz 

Livia Cotrim, “longe de ser resolutiva, [...] é parte do problema a ser resolvido”. Arendt, 
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assim, simultaneamente é extremamente “utópica” quanto à política e fortemente 

resignada no que diz respeito à economia. Ela transita, deste modo, entre dois pólos 

igualmente unilaterais cuja ontogênese somente pode ser traçada quando se tem em 

conta as relações históricas concretas que se apresentam no capitalismo de sua época. E 

é essa ontogênese que Arendt sempre deixa de trazer à tona. 

O politicismo da autora liga-se umbilicalmente a sua postura fenomenológica em 

que aquilo que é rechaçado é justamente tratar da história como um processo objetivo. 

Ou seja, para que se resgate a política, as relações sociais passadas e presentes são 

vistas, não pela sua objetividade e por seu caráter real, mas pelo modo como, com a 

mediação do historiador, pode-se mesmo dizer até certo ponto, do hermeneuta, os fatos 

se apresentam enquanto discurso, “abertura”, ao público. Deste modo, o subjetivismo 

deste enfoque é patente e a incogniscinilidade da realidade objetiva, outrora vista como 

um entrave e uma dificuldade para a filosofia, é elogiada: tomando por suposto que não 

se pode apreender os “fatos”, manipula-se “livremente” a experiência histórica de modo 

que, assim, seja possível trazer à memória aquilo que haveria sido “esquecido”. 

Novamente, pois, aquilo que se tenta solucionar de modo problemático pelos expoentes 

da corrente irracionalista alemã do início do século é tomado como resolvido por 

Hannah Arendt – a política na autora não remete a qualquer “comunidade”, “nação” 

para que possa ser louvada; a incogniscibilidade da coisa em si não aparece na medida 

em que a fenomenologia e a ontologia buscam a volta às “coisas elas mesmas”, como 

em Heidegger e Husserl. Antes, o princípio segundo o qual somente se pode partir do 

fenômeno é tomado na medida em que, em meio a esses fenômenos que se apresentam 

de determinado modo, pode-se buscar, de modo “seletivo”, aquilo que havia sido 

“esquecido”. Isto se encontra por trás do modo pelo qual Arendt se apropria da história: 

trata-se de uma postura manipulatória a qual, ao mesmo tempo, não se ampara em uma 

racionalidade que se apresenta no imediatismo - ela, buscando romper o imediatismo, 

manipula-o e busca algo que mais “originário”. Esses dois aspectos aparecem 

indissociáveis na pensadora. 

A postura que busca o “autêntico” e o “originário” é a mesma que opera de 

maneira manipulatória com recurso a uma fenomenologia. Deste modo, conciliam-se 

dois ímpetos que parecem opostos à primeira vista e que, nas figuras do irracionalismo 

anterior se manifestaram de maneira normalmente separada. Se o irracionalismo que se 

apresenta na Alemanha, segundo Lukács, de Schelling até Hitler, teve como tonalidade 
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a oposição a um mundo mecânico por meio de um apelo vitalista e irracional, e se no 

capitalismo manipulatório impera uma nova forma de irracionalismo, envolto em uma 

roupagem aparentemente racional, Hannah Arendt se opõe a certos aspectos de ambos. 

Ao mesmo tempo, porém, aquela busca de algo autêntico e “originário” permanece na 

autora; também permanece um ímpeto claramente manipulatório. Arendt renega a 

solução irracionalista “clássica” ao fazer oposição ao vitalismo e às figuras do 

pensamento alemão que remeteriam alguma forma de “comunidade” orgânica; critica 

também a racionalidade reificada que se manifesta no capitalismo manipulatório com 

uma roupagem aparentemente racional. No entanto, ao fazê-lo, a autora se coloca 

também em continuidade com essas formas de irracionalismo, como já visto no decorrer 

do texto; e nisso, as bases, históricas e sociais do próprio irracionalismo – amparadas no 

desenvolvimento objetivo do capitalismo - são conservadas na medida mesma em que a 

autora critica aspectos das figuras anteriores do irracionalismo. 

Há de se notar, assim, que a autora, com essa relação com o irracionalismo, 

situa-se e insere sua teoria, enquanto ideologia, em um momento distinto daquele em 

que emergem as figuras mencionadas do irracionalismo. 

O irracionalismo que vai de “Schelling até Hitler” é efetivo em um país atrasado 

que se insere no capitalismo de modo agressivo e imperialista, relacionando-se, em 

última análise, inclusive, com a emergência do nacional-socialismo. Aquela nova forma 

de irracionalismo, envolto em uma roupagem aparentemente racional, por outro lado, 

aparece prendendo-se ao imediatismo do capital monopolista, tendo como tônica a 

consolidação de uma forma de capitalismo manipulatória (com recurso ao 

keynesianismo, à propaganda, etc) em que, nas palavras de Lukács, vale o “por nada no 

mundo o comunismo; qualquer coisa menos isso”. A fase em que Hannah Arendt 

intervém insere-se certamente no capitalismo manipulatório, mais precisamente o 

americano, isso já foi dito – porém, isso se dá na medida em que a autora vivencia as 

próprias contradições dessa forma de capitalismo. Com isso, sua posição é aquela já 

traçada: uma crítica ao mesmo tempo à social-democracia e a aspectos imediatos da 

esfera pública, por assim dizer, liberal, a qual aparece relacionada a imperativos 

econômicos e de mercantilização. A autora passa tanto pelo keynesianismo e pela 

reconstrução e revitalização das economias capitalistas destroçadas pela guerra, como 

pela consolidação desse processo – o que se dá já nos finais da década de 50 – década 

em que Hannah Arendt começa sua produção mais conhecida. O irracionalismo da 
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autora é indissociável de tal contexto em que se consolida o capitalismo no “ocidente” e 

começam a aparecer com mais força as contradições presentes no capitalismo 

manipulatório posterior à Segunda Guerra Mundial. Pode-se dizer, assim, que o 

primeiro irracionalismo é ligado à expansão agressiva dos países atrasados no sistema 

do capital; aquele que aparece no capitalismo manipulatório, por sua vez, liga-se à 

consolidação do capital em âmbito global, com o freio dos movimentos socialistas por 

meio do keynesianismo, do imperialismo e da manipulação no campo político. 

A autora aqui estudada se posiciona claramente contra o keynesianismo, o 

socialismo e a manipulação do campo político – porém, há algo essencial para se 

ponderar: depois da consolidação do capital em âmbito tendencialmente global, a 

própria economia é tomada por alienada e reificada por Hannah Arendt. Deste modo, 

quando se trata de questões econômicas, para a autora, para que se utilize um 

famigerado dito da década de 80, “não há alternativa”. 

Ela toma o próprio capital, central nas figuras do irracionalismo precedente (na 

primeira forma, o “mundo” mecanizado criticado é aquele da economia liberal e 

capitalista; no segundo caso, o imediatismo tomado como medida para a práxis é aquele 

da racionalidade econômica do capital), como algo que não seria central quando se trata 

de um projeto político. A intervenção de Hannah Arendt, deste modo, alinha-se com 

uma posição segundo a qual economia e política devem andar separadas. Uma política 

autêntica, para a autora, somente ocorre à revelia das relações sociais de produção ao 

passo que a economia é deixada como intocada em sua solução para as vicissitudes 

modernas, as quais somente poderiam ter um termo satisfatório, para a autora, com o já 

muito mencionado resgate da política do “esquecimento”. Com isso, de um lado se 

apresenta uma economia reificada, alienada e incontrolável, e isso seria impossível de se 

remediar conscientemente – os imperativos do mercado seriam invencíveis, pois. 

Doutro lado, aparece a vontade política, capaz de dar ímpeto à subversão de formas 

distintas de governo – e é disso que se trata, e não de uma mudança na essência das 

próprias relações sociais – dando origem a um “novo começo”. A resignação diante dos 

imperativos do capital e o politicismo “utópico”, assim, aparecem entrelaçados de 

maneira umbilical na pensadora, quem se coloca em seu contexto contra aspectos 

efetivos da irracionalidade das relações capitalistas, mas nunca, de modo algum, contra 

o próprio capital. Esse último acompanha a teoria de Arendt como um ponto cego – e 

isso significa que, ao mesmo tempo em que sua posição é aquela que separa 
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radicalmente os imperativos reprodutivos do capital da política, ela é indissociável da 

própria configuração da economia capitalista; trata-se de um politicismo peculiar, pois: 

resigna-se ao mesmo tempo em que é portador de esperanças de um “novo começo” 

concebido como um “milagre”. Hannah Arendt pinta a aceitação da ordem do capital 

com tintas de “ação” e de liberdade.
467

 

O elogio da mudança é claro, mas o aspecto radical dessa é deixado de lado. 

Antes, a própria radicalidade, entendida no sentido de uma mudança consciente das 

condições de vida do homem pelo próprio homem, é tomada como um mal o qual, no 

limite, redundaria em “elementos totalitários”. A figura do irracionalismo que se 

apresenta com Hannah Arendt, pois, é essencialmente politicista na medida mesma em 

que esse politicismo apresenta elementos novos os quais trazem consigo uma peculiar 

aceitação do capital. Este último, diga-se de passagem, se expressa de maneira 

inerentemente fetichista, fazendo com que aspectos da vida social do homem, 

essencialmente unitária, tenham aparência autônoma, aparentem ter vida própria.
468

 

Neste sentido, pode-se mesmo dizer que ao mesmo tempo em que a autora busca uma 

política “autêntica”, seu ímpeto não é senão fruto do fetichismo gerado nas relações 

econômicas capitalistas, as quais são deixadas de lado pela autora quando se trata de 

buscar uma solução para aquilo que a autora critica. Esse dualismo arendtiano, pois, tem 

efetividade na medida mesma em que a valorização da política é inseparável de uma 

concepção fetichista e politicista. O todo social aparece estilhaçado e, esse caráter 

mesmo vem a ser elogiado quando o controle social alienado que se expressa na política 

é visto como benéfico, não pelas ilusões universalistas que podem aparecer na 

valorização da politicidade, mas pelo aspecto irracional desse controle inerente à “cisão 

objetiva” que acompanha a politicidade, como disse Livia Cotrim seguindo Marx e 

Chasin. 

A posição de Hannah Arendt contém elementos novos, pois. Por isso, deve-se 

indicar que esse caráter de novidade presente no pensamento da autora é efetivo na 

medida mesma em que um ímpeto distinto se apresenta. Trata-se de uma dinâmica 

particular de reprodução do capital a qual pôde, em um futuro próximo, colocar-se sobre 

seus próprios pés com a crise da social-democracia e com a emergência de uma filosofia 
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 Pode-se mesmo dizer que, por isso, é tão lida e aceita acriticamente hoje. 
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 Sobre o assunto, Cf. LUKÁCS, 2010 a e LUKÀCS, 2010 b. De modo mais modesto, Cf. SARTORI, 

2010 a e SARTORI, 2011. 
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que quer se colocar em ruptura com a modernidade como tal.  Em verdade, consolidar-

se-ão tanto tal filosofia “pós-moderna” como essa nova dinâmica reprodutiva na figura 

do neoliberalismo.
469

 Veja-se - é importante destacar: Hannah Arendt não é uma 

neoliberal, nem sequer, rigorosamente, uma precursora deste.
470

 O neoliberalismo é uma 

figura capitalista calcada na racionalidade do mercado (e das finanças) e no ataque 

agressivo contra o movimento operário; a pensadora nunca concordaria com as medidas 

de uma Thatcher ou um Reagan, certamente. Porém, sua teoria, com a novidade que 

traz, tem consigo uma posição que é efetiva quando crítica algumas vicissitudes do 

capitalismo ao mesmo tempo em que é radicalmente separada da crítica ao próprio 

capital o qual vem a figurar sempre no ponto cego da teoria da autora. Com isso, sua 

teoria aparece como expressão de uma forma de irracionalismo em que se parte da 

suposta imutabilidade, e mais importante, da incontrolabilidade, das relações de 

produção presentes em determinado momento histórico. Diante da incontrolabilidade do 

capital, para Arendt, também, “não há alternativa”.
471

 

A pensadora, desse modo, dá força a um coro que prega a impossibilidade de 

suprimir o capital, tomando esse como algo necessário, e esse é o corolário da forma de 

irracionalismo que acompanha Arendt. Ela não reforça diretamente a racionalidade 

mercadológica, isso é sempre bom lembrar. No entanto, sempre é clara ao dizer que 

“qualquer tentativa para resolver a questão social por meios políticos conduz ao terror” 

– coloca-se, deste modo, como antípoda dos apologistas do mercado. Simultaneamente, 

entretanto, é radicalmente contrária à tentativa de se controlar o metabolismo do homem 

com a natureza de modo racional – Arendt, assim, percebe-se da incontrolabilidade do 

capital e disso retira a impossibilidade de se regular de modo racional as relações sociais 

de produção. À política, assim, só resta uma posição que emerge a revelia das relações 

econômicas, o que implica na dissociação da política da economia, como já dito, mas 

que tem por trás de si também uma crítica que a autora realiza a qual cada dia é 

reforçada depois da década de 70, a crítica à história: e, assim, a teoria de Arendt é 
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 Maria Ribeiro do Valle em seu livro sobre Arendt trata de aspectos que não puderam ser tratados aqui, 

em grande parte, por ter em mente a produção da autora posterior à Sobre a Revolução. Seu livro, neste 

sentido, complementa esse escrito e, neste ponto particular, relacionado à posição de Arendt frente o 

neoliberalismo, sua obra pode servir de parâmetro. CF. VALLE, 2005. 
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apresentada por Maria Ribeiro do Valle no sentido de aproximar Arendt do neoliberalismo, deve-se 

destacar esse ponto aqui pelas razões que seguem no texto. 
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 O “não há alternativa” é tratado com cuidado por Mészáros e infelizmente não pode ser visto aqui. Cf. 

MÉSZÁROS, 2002. 
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indissociável da compreensão dos processos ligados ao desenvolvimento humano como 

essencialmente irracionais – o apelo arendtiano, visto no primeiro capítulo, a elementos 

religiosos não é fortuito, pois.  

Ao passo que critica o “trabalho” e o “labor”, já se mostrou também no primeiro 

capítulo, a autora torna impossível a compreensão da história como um processo. É algo 

incompreensível para sua teoria uma situação em que o homem, primeiramente por 

meio de sua relação coma natureza, e depois por sua relação com os outros homens em 

meio a uma época e uma sociedade determinada, produz seus próprios rumos sob 

condições legadas pelo passado. Com isso, a autora apela à noção de “ação” a qual, 

como essencialmente política, traria consigo a novidade de modo análogo a um 

“milagre”. O politicismo de Arendt relaciona-se com o irracionalismo não só pelas 

razões destacas acima, mas por figurar como antípoda de uma compreensão histórica 

em que se compreende a realidade objetiva na medida em que ela mesma é fruto do 

trabalho humano e independente deste simultaneamente (como se viu no início do 

primeiro capítulo). A pensadora, deste modo, dá ensejo a um discurso que se tornará 

muito forte no futuro, sob a hegemonia neoliberal, o discurso do “fim da história”. E, 

novamente, deve-se destacar que Hannah Arendt não é Fukuyama e nem se aproxima da 

démarche deste; sua crítica à história, na medida em que justamente visa a “história 

universal”, com tudo que isso implica (isso foi tratado no capítulo II), está muito mais 

próxima da posição de um Lyotard. Para este autor, estão em crise justamente as 

narrativas que se colocam acima dos indivíduos singulares e que traçam, de modo a 

legitimar determinada posição, a história como algo ordenado por princípios que estão 

além da própria narrativa, como a razão, a liberdade, ou qualquer outro télos a ser 

colocado como ordenador do processo histórico. Deste modo, a autora, assim como 

Lyotard, critica as filosofias da história – com isso, no entanto, a própria história como 

um processo objetivo é descartada pela autora de Sobre a Revolução, sob a alegação de 

que ai haveria aquela história nefasta, “feita pelo homem”. Nesta esteira, pode-se 

mesmo dizer que a crítica de Arendt à noção de humanidade, de história e de processo 

conflui com a crítica de Lyotard à “narrativa liberal” “da humanidade enquanto heroína 

da liberdade como sujeito”. (LYOTARD, 1989, p 68) Colocando-se contra o próprio 

caráter histórico da vida social do homem na medida em que apela a noções de 

conotação inclusive religiosa, a autora leva o irracionalismo a um ponto em que ele 

diretamente relaciona manipulação e o “originário”, chegando a um beco sem saída – 
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daí, suas “soluçoes” somente poderem vir com retomadas, com resgates de aspectos 

“esquecidos” que se apresentariam como um “milagre”. 

Hannah Arendt, pode-se mesmo dizer, coloca-se ao lado de uma “crítica às 

metanarrativas”, mote que marcará os filósofos pós-modernos.
472

 Ela, de modo nenhum 

coloca o capitalismo liberal burguês como o cume de um processo intransponível (como 

Fukuyama), pois – isso mesmo seria uma “metanarrativa” à filosofia da história.
473

 No 

entanto, o outro lado daquele discurso – talvez pouco sofisticado – do “fim da história” 

é a posição segundo a qual não sendo possível controlar o capital, e na medida em que 

“qualquer tentativa para resolver a questão social por meios políticos conduz ao terror”, 

“não há alternativa” a não ser a espera de uma solução mais ou menos milagrosa. Em 

verdade é isso mesmo que a concepção de “ação” de Arendt traz; a autora coloca-se, 

deste modo, ao lado de uma crítica que não se conforma com o status quo, certamente. 

Porém, isso só se dá na medida em que o fundamento das vicissitudes de sua época, a 

saber, o próprio desenvolvimento contraditório e irracional do capital, é deixado 

intocado. O politicismo da autora, pois, não deixa de ser o outro lado da moeda de uma 

concepção economicista, muito viva entre os apologetas do capital, expressa, sobretudo, 

na ideologia neoliberal. Ela não recorre de maneira cínica aos ideais burgueses de 

outrora – os quais continham em si um momento de verdade na media em que traziam 

consigo o caráter, à época, progressista da emergência da burguesia como classe 

dominante.
474

 No entanto, ao tentar se colocar seu pensamento “à sombra da ruptura”, 

para que se use a expressão de André Duarte, sua relação com a história é problemática. 

Chegando a pensar a “ação” somente à revelia dos nexos reais e efetivos presentes na 

realidade objetiva, sua teoria adquire tons ora mais, ora menos politicistas e 

irracionalistas. Vê-se, assim, que a forma de irracionalismo trazida pela autora e que 

marcará muitos pensadores de nossa época (o que, infelizmente, não pode ser tratado 

aqui), enlaça-se com o politicismo na medida em que a história é renegada e a atividade 

consciente é deixada de lado, por vezes, com conotações mais ou menos religiosas. 
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O “novo começo” de Hannah Arendt, pois, nunca pode ser considerado com a 

supressão de uma forma de sociabilidade caduca, como aquela que, segundo Marx e 

Lukács, acompanha o capital. Arendt se opõem àquilo que se apresenta de imediato sob 

a égide do capitalismo monopolista, porém, a centralidade da mediação da história e da 

atividade produtiva humana a escapam, de modo que, ao se opôr ao caráter alienado de 

uma forma específica de expressão do capital, a autora vai a um pólo igualmente 

irracional, calcado na valorização da politicidade. As possibilidades objetivas presentes 

no desenvolvimento da história são vistas como quimeras ao passo que a autora busca 

algo que se situe na experiência mundana dos homens, mas que possa colcar-se fora da 

história objetiva e “feita pelo homem”, fora dos horizontes do presente. A autora de 

Sobre a Revolução, dete modo, invoca muito mais uma “abertura” para um 

“acontecimento” inesperado e, por assim dizer, “milagroso”, que qualquer ímpeto no 

sentido da transformação da realidade efetivamente existente. Sua concepção de 

revolução encaixa-se neste contexto de um irracionalismo que renega a própria história, 

para que se use a dicção da autora, “feita pelo homem”. Irracionalismo e  politicismo 

ligam-se intimamente na autora e não passam do outro lado de uma concepção 

diretamente manipulatória como o positivismo da época da autora (o qual ela critica) ou 

do atual discurso raivoso do neoliberalismo. 

A revolução, em Arendt, não marca de modo nenhum uma posição de 

contestação frente à ordem social existente, pois – o próprio “social” seria, para a 

autora, algo passível de críticas, como já visto. Com a “abertura” que se coloca contra o 

imediatismo do capital manipulatório, a autora apega-se a uma noção de revolução que 

não é valorizada tanto pelo que pode transformar, mas pelo que pode retomar de 

experiências políticas mais “autênticas”. Deste modo, a revolução, como se viu, 

buscaria retomar a autoridade, fundar uma tradição e colocar um “novo começo” cujas 

relações análogas àquelas da religião já foram destacadas anteriormente. Ou seja, a 

autora, sendo contrária a praticamente todas as revoluções da modernidade, procura 

retomar aquilo que, modernamente, é “esquecido”. A ênfase de Hannah Arendt na 

revolução é aquela de uma recuperação e é aquela contrária à transformação consciente 

das condições de vida do homem – tem algo a negar de todo o modo, a revolução 

socialista, a qual, à época, parecia, como dito na introdução, possível e, para muitos em 

todo o mundo, desejável. Pode-se dizer, assim: essa revolução peculiar defendida por 
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Hannah Arendt pode ser chamada – neste contexto de oposição às revoluções socialistas 

– com mais propriedade de contra-revolução que de revolução. 

Seguindo Lukács, deve-se perceber que o pensamento burguês é progressista até 

1848. Principalmente depois da Comuna de Paris, torna-se gradativamente reacionário 

(constitui uma reação à emergência da primeira experiência efetivamente contrária ao 

capitalismo), entrando os ideais burgueses no âmbito da “decadência ideológica”, como 

visto na introdução. Agora, há de se notar que o modo como o pensamento de Arendt 

opera tem determinações importantes: primeiramente, ela é contrária à Revolução 

Francesa e ao próprio modo como a revolução lida com o “povo”; a seguir, ela se 

ampara justamente em uma crítica à dialética, em grande parte, presente em autores 

como Kierkgaard e Nietzsche, crítica essa cuja estirpe elitista se mostrou no decorrer do 

texto; depois, ela se volta contra o marxismo e a Revolução Russa para, a seguir, pintar 

com tons róseos, e de modo “seletivo”, a história americana ao mesmo tempo em que 

critica a sociedade americana de seu tempo. Com isso, aparece algo essencial: a relação 

de Arendt com os ideais burgueses progressistas é, desde o começo, conturbada – sua 

crítica à Revolução Francesa assim demonstra. Ou seja, a posição da autora será, desde 

o início, contrária à noção de progresso – e sua teoria sobre a história, como mostrado, 

reflete tal aspecto. Nisso, afasta-se decididamente dos ideais da burguesia progressista 

ao mesmo tempo em que também se contrapõe àquela forma de irracionalismo que 

Lukács trata em sua obra A Destruição da Razão. E mais, situando-se naquele 

capitalismo manipulatório que o mesmo Lukács analisa no pósfácio da obra 

mencionada, a autora coloca-se contra o imediatismo do capital, no entanto, sem negar 

em momento algum o último. Ou seja, a posição de Hannah Arendt é aquela em que não 

é possível mais se apoiar nas esperanças, em grande parte ilusórias, da burguesia 

progressista; também não se apóia em uma concepção mais ou menos nostálgica acerca 

das relações pré-capitalistas e “orgânicas”, comunitárias”, decorrentes de um modo 

particular de objetivação do capitalismo. Embora a autora busque como parâmetros a 

Grécia e a Roma antigas, ela vai se colocar, modernamente, a favor da Revolução 

Americana, de maneira que, como se mostrou, se apóia não naquilo que há de 

progressista no pensamento burguês e nas revoluções políticas burguesas, mas 

justamente nas vicissitudes do desenvolvimento do capitalismo americano.  

Com isso, ao mesmo tempo em que não compartilha de “ilusões” da burguesia 

revolucionária, ela tem consigo as limitações e aquilo que há de mais problemático na 
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emergência e na consolidação do mundo moderno por meio das revoluções burguesas. 

Hannah Arendt, assim, se situa em um ponto em que não há ilusões quanto ao potencial 

democrático da burguesia. Ao mesmo tempo, ela, com base naquilo que há de irracional 

no desenvolvimento da sociedade civil-burguesa, rechaça com todas as forças o 

socialismo, o qual chega mesmo a ser tachado de “totalitário”. Desta maneira, em meio 

a um capitalismo consolidado e sem ilusões “democráticas” burguesas, Arendt coloca-

se simultaneamente contra socialismo e capitalismo tachando-os como “ideologias do 

século XIX”. No entanto, a “terceira via” da autora, como mostrado, tem sempre como 

ponto cego o capital e aquilo que há de irracional no desenvolvimento da sociedade 

civil-burguesa de modo que, a verdade da “terceira via” não é outra: para que se diga 

com Lukács, uma “apologia indireta” do capitalismo que se apresenta justamente 

criticando aspectos específicos a determinado modo de objetivação do capital. Com 

isso, não se pode atribuir a carga “nostálgica” e “irracional” da teoria de Hannah Arendt 

a uma espécie de romantismo pré-capitalista oriundo de uma forma atrasada de 

objetivação do capital (como ocorrera, em parte, com a geração de seus mestres na 

Alemanha). A autora, que se encontra entre as mais citadas hoje, insere-se já em um 

mundo em que o capital se consolida de modo tendencialmente global, de modo que o 

caráter da teoria de Hannah Arendt deve ser encontrado, como se mostrou, no modo 

particular como se coloca diante das próprias vicissitudes do capitalismo. 

Com isso, sem negar o capital, mas buscando opor-se ao caráter reificado do 

imediatismo do capitalismo manipulatório, Hannah Arendt tem em sua teoria os 

aspectos fetichistas que aparecem sob a égide do capital. A autora naturaliza a esfera da 

economia como aquela em que, por natureza, são efetivas “relações reificadas entre 

pessoas” ao passo que, o que não é senão uma imagem invertida disso, coloca a política 

oposta a toda a reficação quando a politicidade, em verdade, traz relações alienadas e 

reficadas, calcadas na “divisão do trabalho que se torna realmente divisão do trabalho”, 

as quais se apresentam como “relações sociais entre coisas”.
475

 Nisso, a autora opõe à 

alienação capitalista outra faceta dela – critica a economia capitalista e, supondo-a 

sempre, bebe do próprio caráter alienado da politicidade para se contrapor ilusoriamente 

à alienação. Busca retomar a política do “esquecimento” com referências à Grécia, a 

Roma, etc. Mas vem a elogiar a Revolução Americana sempre na medida em que aquilo 

que aponta como proveitoso tem consigo o mais irracional no desenvolvimento do 
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capitalismo. Deste modo, a autora tem sua teoria, enquanto ideologia, efetiva na medida 

mesma em que, ao contrapor-se ao “esquecimento da política”, não faz mais que pintar 

com tintas róseas um modo particular de objetivação do capitalismo, o americano, o 

qual, por sua vez, está expresso justamente no capitalismo manipulatório que se 

consolida em âmbito tendencialmente mundial. A crítica de Arendt, ao apoiar-se na 

politicidade, não só é, para que se use as palavras de Marx, “incapaz de descobrir a 

fonte dos males sociais”, ela sequer deseja tal feito. E, deste modo, é perfeitamente 

coerente que a autora vise a mudança, o “novo começo”, na mesma medida em que, 

tratando da vontade como a “faculdade de começar livremente uma série no tempo” 

(Kant) ou como “initium ut asset homo creatus est”, de Agostinho, a capacidade do 

homem começar por ser ele mesmo um começo”, e se afastando das relações sociais 

efetivas, seja impotente diante do que critica. Essa concepção de vontade de Hannah 

Arendt não é senão o reflexo invertido da reificação que enxerga na esfera econômica, 

sendo plenamente dependente dela e do fetichismo que acompanha a sociabilidade 

capitalista.  

A teoria da autora é sofisticada e, até certo ponto de difícil compreensão, de 

modo que não se pode de modo algum colocá-la como uma pensadora vulgar. Sua 

teoria, vista aqui pelo prisma da revolução e de seu projeto acerca dos “elementos 

totalitários do marxismo”, expressa temáticas, inclusive, presentes em grande parte 

daquilo que há de mais sofisticado, atual e interessante na filosofia burguesa 

contemporânea. Assim, o que foi visto neste escrito de modo nenhum visa diminuir a 

importância da pensadora para os dias de hoje. Muito pelo contrário. Aqui se pretende 

mostrar determinações essenciais do pensamento de Hannah Arendt, determinações 

essas opostas àquelas de autores como Marx e Lukács e, assim, em uma época como a 

nossa, em que para muitos o projeto socialista parece estar perdido, muito influentes. 

Neste escrito, muito embora se respeite a teoria de Arendt, como dito desde a 

introdução, adota-se um viés e, mais importante, uma posição, distintos. O modo como 

se tratou a teoria da autora, e as determinações da mesma foi confessadamente marxista, 

de maneira que é justo que, ao final, se termine com um autor que, fora muito tratado 

por Hannah Arendt, e muito criticado por ela, mas que a autora pouco cita: o próprio 

Karl Marx. Para terminar o presente texto, duas passagens do autor de O Capital são 

essenciais nesse contexto em que se situou devidamente a teoria arendtiana, também, 
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contra a teoria de Marx: A primeira passagem consiste numa crítica de Marx ao 

politicismo: 

 

Quando mais unilateral, isto é, quanto mais perfeito é o intelecto político, tanto mais ele 

crê na onipotência da vontade e tanto mais é cego frente os limites naturais da vontade 

e, conseqüentemente, tanto mais é incapaz de descobrir a fonte dos males sociais. 

(MARX, 2010, p. 62) 

 

Este raciocínio do autor alemão foi largamente influente na conclusão desse 

texto. Ao destacar a indissociabilidade das esferas da vida (sempre histórica e social) 

Marx mostra que não é por uma imperfeição no intelecto político que esse é unilateral –

antes, isso encontra-se na própria peculiaridade dessa “intelecto”, em sua própria 

essência, sendo a valorização da politicidade ligada umbilicalmente à unilateralidade. A 

“perfeição” da posição de alguém como Hannah Arendt, mesmo com todas as 

particularidades de seu pensamento certamente sofisticado, assim, é inseparável de sua 

carga unilateral, politicista e irracionalista. É a própria sofisticação, e “perfeição”, de 

Arendt que - é bom ressaltar, são respeitáveis e não podem ser colocadas lado a lado 

com a teoria de autores imediatamente mal-intencionados - a levam a posições 

conservadoras e mesmo, pode-se dizer, reacionárias diante do desenvolvimento 

histórico das contradições do capitalismo. E, por essa complexidade e sofisticação de 

Hannah Arendt não é permitido, de modo algum, que se veja sua teoria como 

“inocente”: trata-se de uma posição coerente e ordenada e, caso se queira beber de sua 

valorização da “ação”, de seu resgate da “política”, deve-se estar pronto a aceitar 

“amargas necessidades” as quais primeiramente aparecem nas experiências por ela 

valorizadas, como a Revolução Americana, e depois se apresentam na sociedade 

capitalista de forma crescentemente irracional. Isto não ocorre mesmo que a autora 

critique o “esquecimento da política”, mas também porque e pelo modo como ela o faz. 

Sem se posicionar contra a irracionalidade do capital, as relações sociais podem mudar 

de forma, podem se expressar de modo distinto, como que em um “novo começo” – mas 

o círculo fetichista permanece. Os rumos do pensamento da autora de Sobre a 

Revolução e os do capital, o qual figura no ponto cego de sua teoria, são um só, como se 

pretendeu demonstrar de forma mais sutil no decorrer do presente escrito e se explicitou 

de modo direto nesta conclusão. É o que Hannah Arendt, com sua “perfeição” e 

sofisticação, deixa de lado enquanto objeto de transformação consciente é que se 
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encontra na base do ser social e histórico que se manifesta no capitalismo de sua época, 

e da nossa – este é o corolário de sua retomada da política.  

Desta maneira, contra Arendt, o que Marx disse certa vez continua mais atual 

que nunca: 

 

A figura do processo social da vida, isto é, do processo da produção material apenas se 

desprenderá do seu véu místico quando, como produto de homens livremente 

socializados, ela ficar sob seu controle consciente e planejado. (MARX, 1988, p. 76) 

 

Sem que haja “homens livremente socializados”, para Marx, há fetichismo e 

alienação. Não pode haver uma forma de sociabilidade racional e verdadeiramente 

humana sem que os homens se relacionem de modo livre, certamente. No entanto, a 

liberdade não é fruto do “concerto” e da “ação” ou de qualquer “condição de 

natalidade”, os quais se expressariam à revelia das relações de produção pela política, 

como em Hannah Arendt. A liberdade vem no e pelo desenvolvimento histórico de 

relações de produção que superem, suprimam as relações antigas, colocando as forças 

produtivas humanas “sob seu controle consciente e planejado”. Se isso é tudo que 

Hannah Arendt rechaça, aí está sua atualidade hoje, infelizmente - e mesmo contra a 

vontade daqueles que utilizam aspectos de seu pensamento - a autora é atual por ser 

contrária, como a ideologia hegemônica hoje, ao socialismo e à possibilidade de 

controle consciente das condições de vida do homem; também é atual na medida em que 

não se resigna totalmente ao mesmo tempo em que sua solução é claramente politicista 

e, como tal, impotente diante das vicissitudes do capital – ou seja, esta autora expressa 

um duplicidade peculiar de nossa época: a união da resignação diante do capital com a 

revolta diante das conseqüências da hegemonia deste. Trata-se de uma forma elaborada 

e de uma “apologética indireta” ao “não há alternativa”. 

Com isso, ela vem engrossando o “véu místico” colocado não só no “processo 

de produção material”, mas também sob a vista daqueles que se põem a pensar a 

sociedade existente, que não é outra que aquela sociedade civil-burguesa fruto do 

desenvolvimento irracional do capital (com todo o fetichismo a isso inerente). Sem que 

se veja o “processo social da vida” como um todo, a realidade social aparece como 

incognoscível e a mudança só pode vir como um “milagre”, como em Arendt – como se 

destacou, o politicismo da autora relaciona-se intimamente com uma concepção 
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irracionalista. Por outro lado, caso se tenha em mente que somente com o “controle 

consciente e planejado”, primeiramente, mas não só, “do processo da produção 

material” é possível se buscar uma forma de sociabilidade em que falar de liberdade não 

remeta necessariamente, como disse Lukács, ao “resultado da indiscutível vitória das 

forças capitalistas”, as coisas são distintas. Sob o domínio do capital falar de política é 

falar de um “domínio [que] se apóia na manipulação” necessariamente, sendo 

impossível “retirar a política do esquecimento” por a própria reficação que se apóia no 

capital ter suporte no fetichismo que coloca “relações reificadas entre pessoas e relações 

sociais entre coisas”. Lutar contra o “esquecimento” pressupondo o capital é apoiar-se 

no que há de mais irracional, em verdade – valorização da política e aceitação do 

capital, ai, são indissociáveis nesse contexto. Por isso, ainda hoje, rumos livres da 

alienação e do fetichismo, esses últimos sempre ligados ao capital, ainda têm por trás de 

si uma posição contra a própria “divisão do trabalho que se torna realmente divisão do 

trabalho” (que é suposta e, até certo ponto, valorizada por Hannah Arendt) e também 

contrária à politicidade que a acompanha. Tal posição, é preciso dizer, foi chamada por 

Marx e Engels de socialista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



538 
 

Fontes: 

 

ARENDT, Hannah. A Promessa da Política. Tradução por Pedro Jorgensen Jr. São 

Paulo: Difel, 2009. 

_______. As Origens do Totalitarismo. Tradução por Roberto Raposo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2009 b. 

_______. A Condição Humana. Tradução por Roberto Raposo. São Paulo: Forense 

Universitária, 2009 d. 

_______. Compreender: Formação, Exílio e Totalitarismo. Tradução por Denise 

Bottman. Belo Horizonte: UFMG, 2008 c. 

_______. Compreensão Política e Outros Ensaios.Tradução por Miguel S. Pereira. 

Lisboa: Relógio D´Agua, 2001 b 

_______. Crises da República. Tradução por José Volkmann. São Paulo: Perspectiva, 

1999. 

_______. Entre o Passado e o Futuro. Tradução por Mauro W. Barbosa de Almeida. 

São Paulo: Perspectiva, 2000. 

_______. Homens em Tempos Sombrios. Tradução por Denise Bottmann. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008 b. 

_______. Lectures on Kant´s Political Philosophy. Chicago: Chicago University Press, 

1992. 

_______. O Conceito de Amor em Santo Agostinho. Tradução por Alberto Pereira 

Diniz. Lisboa: Piaget, 2002. 

_______. Responsabilidade e Julgamento. Tradução por Rosaura Eichenberg. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

_______. Sobre a Revolução. Tradução por I. Morais. Lisboa: Relógio d´Agua, 2001. 

_______. Sobre a Violência. Tradução por André Duarte. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2009 c. 

http://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=00623


539 
 

_______. The Jeweish Writings. Nova York: Schocken Books, 2007. 

_______. Vida do Espírito. Tradução por Cesar Augusto de Almeida, Antônio 

Abranches e Helena Martins. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009 e. 

 

Bibliografia: 

 

ADLER, Laure. Nos Passos de Hannah Arendt. Tradução por Tatiana Salen Levy e 

Marcelo Jacques. São Paulo-Rio de Janeiro: Record, 2007. 

AMIEL,Anne. A Não-Filosofia de Hannah Arendt: Revolução e Julgamento.Tradução 

por João C. S Duarte. Lisboa: Piaget, 2001. 

ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999. 

AVRITZER, Leonardo. Ação, Fundação e Autoridade em Hannah Arendt. In: Revista 

Lua Nova n° 68. São Paulo: 2006. 

BADIOU, Alain. São Paulo: a Fundação do Universalismo. Tradução por Wanda 

Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo. 2009.  

BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política. Tradução 

Sergio Paulo Roanet. São Paulo: Brasiliense, 2008. 

BENHABIB, Seyla. The Reluctant Modernism of Hannah Arendt. Maryland:  Rowman 

& Littlefield, 2000. 

BEINER, Ronald. Interpretative Essay. In: ARENDT, Hannah. Lectures on Kant´s 

Political Philosophy. Chicago: Chicago University Press, 1992. 

BRUNKHORST, Hauke. Equality and elitism in Arendt. In: The Cambridge 

Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 

BURKE, Edmund. Refletions on the Revolution in France. New York: Dover 

Publications, 2006. 



540 
 

CANOVAN, Margaret. Hannah Arendt: a Reinterpretation of her political Thought. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 

CHASIN, José. Ensaios Ad Hominem, Tomo III- Política. Santo André: Ensaio, 1999 

_______. Marx: Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica. São Paulo: Boitempo, 

2009. 

_______. O Integralismo de Plínio Salgado: Forma Regressiva no Capitalismo Hiper-

tardio. Belo Horizonte: Uma Editorial, 1999. 

CLAUDIN, Fernando. A Crise do Movimento Comunista. V. 2 – O Apogeu do 

Stalinismo.Tradução por José Paulo Netto. São Paulo: Global. 1986. 

CHAUI, Marilena. O que é Ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1997. 

COELHO, Cláudio. Prefácio. In: VALLE, Maria Ribeiro do. A Violência 

Revolucionária em Hannah Arendt e Herbert Marcuse. São Paulo: UNESP, 2005. 

COTRIM, Lívia. A arma da crítica: política e emancipação humana na Nova Gazeta 

Renana. In: MARX, Karl. Nova Gazeta Renana. São Paulo: EDUC, 2010. 

COUTINHO, Carlos Nelson. Estruturalismo e Miséria da Razão. São Paulo: Expressão 

Popular, 2010. 

DUARTE, André. Hannah Arendt e a Modernidade: Esquecimento e Redescoberta da 

Política. In: Revista Trans/form/ação n° 24. São Paulo: 2001. 

_______.O Pensamento à Sombra da Ruptura – Filosofia e Política em Hannah Arendt. 

São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

_______. Poder e Violência no Pensamento político de Hannah Arendt: uma 

reconciliação. Em ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2009 c. 

ENCUITA, José Emilio Esteban: El Joven Nietzsche. Política y Tragedia. Madrid: 

Biblioteca Nueva, 2004. 

FOSTER, Jonh Bellamy. Ecology against Capitalism. Nova York: Monthly Review 

Press, 2000. 



541 
 

_______The Ecological revolution: Making Peace with the Planet. Nova York:  

Monthly Review Press, 2009. 

GASPAR, Ronaldo. Antinomias do Pensamento de Hannah Arendt: acerca de suas 

Críticas a Karl Marx. Verinotio - Revista On-line de Educação e Ciências Humanas. Nº 

5, Belo Horizonte: 2006. 

_______Contribuições para uma Crítica ao Pensamento Político de Hannah Arendt. 

(Tese de Doutorado, São Paulo, PUC-SP, 2011) 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. História e Narração em Walter Benjamin. São Paulo: 

Perspectiva, 1999. 

GOLDMANN, Lucien. Lukács y Heidegger: Hacia uma Filosofia Nueva. Tradução 

José Luis Etcheverry. Buenos Aires: Denöel, 1973. 

GRESPAN, J. L. S. Hannah Arendt e a "banalidade do mal". In: Jorge de Almeida; 

Wolfgang Bader. (Org.). Pensamento Alemão no século XX. 1 ed. São Paulo: 

Cosacnaify, 2009. 

HABERMAS, Jürgen. Agir Comunicativo e Razão Descentralizada. Tradução por L. 

Aragão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002.  

_______. Direito e Democracia. Entre a Facticidade e a Validade. V I. Tradução por 

Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 

_______. O Conceito de Poder em Hannah Arendt. In: Habermas (Org: Barbara Freitag 

e Sérgio Paulo Roanet). Tradução por Barbara Freitag e Sérgio Paulo Rouanet. São 

Paulo: Ática. São Paulo, 2001. 

HALLAK, Mônica da Costa. A Diferença entre as Categorias da Alienação e do 

Estranhamento nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de Karl Marx de 1844 

.Verinotio - Revista On-line de Educação e Ciências Humanas. Nº 3, Ano II, Outubro 

de 2005, periodicidade semestral – ISSN 1981-061X. Belo Horizonte: 2005. 

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. Tradução por Adail Ubirajara Sobral e 

Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Loyola, 1992. 

HEIDEGGER, Martin. A Origem da Obra de Arte. Tradução por Manuel Antonio 

Castro e Idalina Azevedo da Silva. Lisboa: Edições 70, 2010. 

_______. Carta sobre o Humanismo.Tradução por Rubens E. Frias. São Paulo: 

Centauro, 2005. 



542 
 

_______. Ensaios e Conferências. Tradução por Emmanuel Carneiro Leão. Petrópolis: 

Vozes, 2008. 

_______. Introdução à Metafísica.Tradução por Mário Matos e Bernhard Sylla. Lisboa: 

Piaget, 1987. 

_______. Metafísica de Aristóteles. Tradução por Enio Paulo Giachini. Petrópolis: 

Vozes, 2007. 

_______. O Princípio do Fundamento. Tradução por Jorge Telles Menezes. Lisboa: 

Piaget, 2000. 

_______. O Ser e O Tempo. V. I. Tradução por Márcia Sá Cavalcante. Petrópolis: 

Vozes, 2005 a 

_______. O Ser e O Tempo. V. II. Tradução por Márcia Sá Cavalcante. Petrópolis: 

Vozes, 2005 b 

_______.Que é isso – A Filosofia? Identidade e Diferença. Tradução por Ernildo Stein. 

Petrópolis: Vozes, 2006. 

_______. Serenidade. Tradução por Emmanuel Carneiro Leão. Lisboa: Piaget, 2001. 

HOBSBAWM, E. J. Hannah Arendt e a Revolução in: Revolucionários. Tradução por 

João Carlos Vitor Garcia e Adelângela Saggioro Garcia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2003. 

JAMESON, Frederic. Pós-Modernismo: A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. 

Tradução por Maria Elisa Cervasco. São Paulo: Icone, 1997. 

KAMPOWSKI, Stephan. Arendt, Augustine, and the New Beginning. Michigan: W. B. 

Eerdmans Publishing Co, 2008. 

KOHN, Jerone. Introdução. Em ARENDT, Hannah. A Promessa da Política. Tradução 

por Pedro Jorgensen Jr. São Paulo: Difel. São Paulo, 2009. 

KOJÈVE, Alexander. Introduction to the Reading of Hegel. Tradução por S. Tomaselli. 

London: Cornell University Press, 1980. 

KORSCH, Karl. Marxismo e Filosofia. Tradução José Paulo Netto. Rio de Janeiro: 

UFRJ, 2008. 



543 
 

LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: Um Diálogo com o Pensamento 

de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2009.  

_______. Em ARENDT, Hannah. Compreender: Formação, Exílio e Totalitarismo. 

Tradução por Denise Bottman. Belo Horizonte: UFMG, 2008 c. 

_______.Da Dignidade da Política: Sobre Hannah Arendt. Em ARENDT, Hannah. 

Entre o Passado e o Futuro. Tradução Celso Lafer. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

_______. Ensaios sobre a Liberdade. São Paulo: Perspectiva, 1980. 

_______. Hannah Arendt: Pensamento, Persuasão e Poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2003. 

LENM, Vanessa. Memory and Promisse in Hannah Arendt e Nietzsche. Revista de 

Ciência Política n° 26. Santiago: 2006. 

LESSA, Sergio. Lukács, Ética e Política. Chapecó: Argos, 2007. 

_______. Mundo dos Homens. Ed. Boitempo. São Paulo: 2002. 

LOSURDO, Domenico. Crítica ao Conceito de Totalitarismo. Tradução por Maryse 

Farhi. In: Crítica Marxista n° 17. São Paulo: 2006. 

_______. Democracia ou Bonapartismo. Tradução por Luís Sérgio Henriques. 

UNESP/UERJ: Rio de Janeiro, 2004. 

_______. Contra-História do Liberalismo. Tradução por Giovanni Semeraro. Revan: 

São Paulo, 2006 b. 

_______. Hegel, Marx e a Tradição Liberal. Tradução por Carlos Alberto Fernando 

Nicola Dastoli. Unesp: São Paulo, 1998. 

_______. Heidegger and the Ideology of War. Tradução por Marella e Jon Morris. Nova 

York: Humanity Books, 2001. 

LOUREIRO, Isabel Maria. A Revolução Alemã. São Paulo: Unesp, 2005. 

LÖWY, Michael. A Evolução Política de Lukács. São Paulo: Cortez, 1998. 



544 
 

LUKÁCS, Georg. Aportaciones a la Historia de la Estetica. Tradução por Manuel 

Sacristan. México: Grijalbo, 1965. 

_______. Diálogo sobre o Pensamento Vivido. In: Ensaio 15-16. Tradução por Equipe 

Ensaio. São Paulo: Ensaio, 1986. 

_______. El Asalto a la Razón. Tradução Wenceslau Roces. México: Fondo de Cultura 

Econômica, 1959. 

_______.El Joven Hegel: y los Problemas de La Sociedad Capitalista. Tradução 

Manuel Sacristan. Mexico: Grijalbo, 1963. 

________. Estética, La Peculiaridad de lo Estético. V. 1 – Questiones Preliminares y 

de Princípio. Tradução por Manuel Sacristan. México: Ediciones Grijalbo, 1966. 

_______. Heidegger Redivivus em Reveu Mensualle Europa, 27° année n° 39. 

Traduzido por Joseph Rovan. Paris: 1949. 

_______. História e Consciência de Classe. São Paulo: Martins Fontes, 2003. Trad. 

Rodnei Nascimento. 

_______.Introdução a uma Estética Marxista. Traduçao por Carlos Nelson Coutinho e 

Leandro Konder. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968 a. 

_______. L´ Travial, Ontologia Dell´ Essere Sociale II. Riuniti. Roma. 1981 a - 

Disponível em: <http://www.sergiolessa.com>. Acesso em: 24 fev. 2008. Trad. Sérgio 

Lessa. 

_______. La Riproduzione, Ontologia Dell´ Essere Sociale II. Riuniti. Roma. 1981 b - 

Disponível em: <http://www.sergiolessa.com>. Acesso em: 24 fev. 2008. Trad. Sergio 

Lessa. 

_______. Ll problema dell´Ideologia, Ontologia Dell´ Essere Sociale II. Riuniti. Roma. 

1981 c - Disponível em: <http://www.sergiolessa.com>. Acesso em: 24 fev. 2008. Trad. 

Esther Vaisman. 

_______. L’ Estraniazone, Ontologia Dell´Essere Sociale II. Riuniti. Roma. 1981 d - 

Disponível em: <http://www.sergiolessa.com>. Acesso em: 24 fev. 2008. Trad. Maria 

Norma Alcântara Brandão de Holanda e Sergio Lessa 



545 
 

_______. Momento Ideale Nell Economia e Sulla Ontología Del Momento Ideale, Per 

L´ontologia dell´ essere sociale. 1ª Edição. Roma. 1981 - Disponível em: 

<http://www.sergiolessa.com>. Acesso em: 24 fev. 2008. Trad. Maria Angélica Borges 

_______. Marxismo e Teoria da Literatura. Tradução por Carlos Nelson Coutinho. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira. 1968 b. 

______. Marxismo e Teoria da Literatura. Tradução por Carlos Nelson Coutinho. São 

Paulo: Expressão Popular, 2010 b. 

_______. O Crepúsculo do Subjetivismo: Heidegger e Jaspers. In: THALHEIMER, 

August. Marxismo e Existencialismo. Tradução Vladimir Gomide. Rio de Janeiro: 

Laememert, 1970. 

_______. O Jovem Marx e Outros Escritos Filosóficos. Tradução por Carlos Nelson 

Coutinho e José Paulo Netto. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007. 

_______. Ontologia del Ser Social. El Trabajo. Tradução por Miguel Vedda. Buenos 

Aires: Herramienta, 2004. 

_______. Ontologia do Ser Social: A Falsa e a Verdadeira Ontologia de Hegel. 

Tradução por Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 

1979 b 

_______. Ontologia do Ser Social: Os Princípios Ontológicos Fundamentais de Marx. 

Tradução por Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 

1979. 

_______. Prolegômenos para uma Ontologia do Ser Social. Tradução por Lya Luft e 

Rodnei Nascimento. São Paulo: Boitempo, 2010. 

_______. Socialismo e Democratização. Tradução por Carlos Nelson Coutinho e José 

Paulo Netto. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008. 

_______. Thomas Mann. Tradução por Jacobo Muñoz. Mexico: Grijalbo, 1969. 

LYOTARD, Jean-Fraçois. A Condição Pós-Moderna. Tradução por José Bragança de 

Miranda. Lisboa: Gradiva, 1989.  

MAGALHAES, Theresa Calvet. Ação e Poder em H. Arendt e J. Habermas. In: Ensaio 

15/16. São Paulo: Ensaio, 1986. 



546 
 

MANDEL, Ernest. O Capitalismo Tardio. Tradução por Paul Singer. São Paulo: Abril 

Cultural, 1985. 

MARX, Karl. A Burguesia e a Contra-Revolução. Tradução por J. Chasin, M. Dolores 

Prades, Márcia Valéria Martinez de Aguiar. São Paulo: Ensaio, 1993 b. 

_______. A Questão Judaica. In: Manuscritos Econômico-Filosóficos. Tradução por 

Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2001.  

_______. Glosas Críticas Marginais ao Artigo “O Rei da Prússia e a Reforma Social” 

de Um Prussiano. Tradução por Ivo Tonet. São Paulo: Expressão Popular, 2010. 

_______. Guerra Civil na França. Tradução por Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 

2011. 

_______. Grundrisse. Tradução Martin Nicolaus. London: Penguin Books, 1993. 

_______. O Capital, Volume I. Tradução por Regis Barbosa e Flávio R. Kothe São 

Paulo: Nova Cultural, 1988. 

_______. O Capital. Volume V. Tradução por Regis Barbosa e Flávio R. Kothe São 

Paulo: Nova Cultural, 1986. 

_______. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Tradução por Leandro Konder e Renato 

Guimarães. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

MARX e ENGELS, Karl e Friederich. A Ideologia Alemã. Tradução por Rubens 

Enderle, Nélio Schneider e Luciano Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. 

_______. O Manifesto Comunista. Tradução por Maria Lucia Como. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1998. 

MÉSZÁROS, István. Estrutura Social e Formas de Consciência – A Determinação 

Social do Método. Tradução por Luciana Pudenzi, Francisco Raul Cornejo e Paulo 

Cezar Castanheira. São Paulo, Boitempo, 2009. 

_______. O Século XXI: Socialismo ou Barbárie. Tradução por Paulo Cezar 

Castanheda. São Paulo: Boitempo, 2003. 

_______. Para Além do Capital: Rumo a uma Teoria da Transição. Tradução por Paulo 

Cezar Castanheda e Sérgio Lessa. São Paulo: Boitempo, 2002. 



547 
 

_______. Teoria da Alienação em Marx. Tradução por Isa Tavares. São Paulo: 

Boitempo, 2006. 

NETTO, José Paulo. Pósfácio. In: COUTINHO, Carlos Nelson. Estruturalismo e 

Miséria da Razão. São Paulo: Expressão Popular, 2010. 

PERISSINOTO, Renato. Hannah Arendt, Poder e Crítica da “Tradição”. In Revista 

Lua Nova n° 61. São Paulo: 2004. 

ROSDOLSKY, Roman. Gênese e Estrutura de O Capital de Karl Marx. Tradução por 

Cesar Benjamin. Ed. Contraponto. Rio de Janeiro: 2001. 

RORTY, Richard. Contingência, Ironia e Solidariedade. Tradução por Vera Ribeiro. 

São Paulo: Martins Fontes, 2007.  

ROVIELLO, Anne-Marie. Senso Comum e Modernidade em Hannah Arendt. Tradução 

por Bénédicte Houart e João Filipe Marques. Lisboa: Piaget, 1997. 

SARTORI, Vitor Bartoletti. Direito e Fetichismo: Forma jurídica, Forma-Mercadoria 

e Alienação na Sociedade Civil-Burguesa. In: Cadernos de Pesquisa Marxista do 

Direito. São Paulo: Expressão Popular, 2011 

_______. Lukács e a Crítica Ontológica ao Direito. São Paulo: Cortez, 2010 a. 

_______. O Segundo Heidegger e Lukács: Alienação, História e Práxis. Verinotio: 

Revista On Line de Educação e Ciências Humanas, n° 11. Belo Horizonte: 2010 b. 

(disponível em www.verinotio.org) 

SWEEZY e BARAN, Paul e Paul. O Capitalismo Monopolista. Tradução por Waltensir 

Dutra. Rio de Janeiro: Zahar, 1966. 

TAMINIAUX, Jacques. La Fille de Thrace et Le Penseus Profissionnel: Heidegger et 

Arendt. Paris: Pavot et Rivages, 2006. 

TERULIAN, Nicolas. Heidegger entre a filosofia e a história contemporânea. 

Verinotio: Revista On Line de Educação e Ciências Humanas, n° 8. Tradução Ronaldo 

Velmi Fortes.  Belo Horizonte: 2008. (disponível em www.verinotio.org) 

_________. L´Ontologie chez Heidegger et Lukács – Phenoménologie et Dialetic. 

KRITERION, Belo Horizonte, nº 119, Jun./2009, p. 23-41. 

http://www.verinotio.org/
http://www.verinotio.org/


548 
 

_________. O Conceito de Alienação em Heidegger e Lukács. Tradução por Maria 

Augusta Tavares. In: Praxis, n° 6. Belo Horizonte: Projeto, 1996. 

_________. O Pensamento do Último Lukács. Revista Outubro n° 16. São Paulo: 2007. 

TOQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. Tradução por Neil Ribeiro da 

Silva. São Paulo: Folha de São Paulo, 2010. 

TORRES, Ana Paula Rapôles. O Sentido da Política em Hannah Arendt. In: Revista 

Trans/form/ação n° 30. São Paulo: 2007. 

TROTSKY, Leon. Stalin: O Grande Organizador de Derrotas da III Internacional 

Depois de Lenin. Tradução por Paula Maffei. São Paulo: Sudermann, 2010. 

VALÉE, Catherine. Hannah Arendt: Sócrates e a Questão do Totalitarismo. Tradução 

por Armando Pereira da Silva. Lisboa: Piaget. 2003. 

VAISMAN, Ester. Marx e a Filosofia: elementos para a discussão ainda necessária. 

Nova Economia (UFMG), v. 16, n. 2, p. 327-341. Belo Horizonte: 2006 

VALLE, Maria Ribeiro do. A Violência Revolucionária em Hannah Arendt e Herbert 

Marcuse. São Paulo:  UNESP, 2005. 

VILLA, Dana R. Arendt and Heidegger: The Fate of the Political. New Jersey: 

Princeton University Press, 1996. 

YOUNG-BRUEHL, Elisabeth. Hannah Arendt: For the Love of the World. London: 

Yale University Press, 2004. 

_______. Why Arendt Matters. London: Yale University Press, 2006. 

WAGNER, Eugênia Sales. Hannah Arendt e Karl Marx: o Mundo do Trabalho. São 

Paulo: Ateliê, 2000. 

WALLERSTEIN, Immanuel. O Declínio do Poder Americano. Tradução por Elsa T. S 

Vieira. Rio de Janeiro: Contraponto, 2004. 

WEBER, Max. Ensaios sobre a Teoria das Ciências Sociais. Tradução por Rubens 

Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2008. 



549 
 

WOOD, Ellen Meisksins. Democracia Contra Capitalismo: a Renovação do 

Materialismo Histórico. Tradução por Paulo Cezar Castanheda. São Paulo: Boitempo, 

2003. 

 


	pré-texto
	texto dissertação

