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Han nah Arendt (1906-1975)

Re pro du zi mos tre chos da bi o gra fia de Han nah Arendt, re ti ra da do site
http://www.storm-ma ga zi ne.com/ar qui vo/Arti gos_Fev_Mar/Artes/a_mar2002_1j.htm

Han nah Arendt nas ceu em Ha no ver, em 1906,

e mu dou-se para Kö nis berg em 1910. Sabe-se que

teve uma in fân cia di fí cil, em bo ra a sua edu ca ção

ti ves se ocor ri do num meio in te lec tu al e ar tís ti co,

per mi tin do a to le rân cia e a aber tu ra do pen sa -

men to. Fi lha úni ca, per deu seu pai, que se en con -

tra va do en te e pa ra li sa do, aos seis anos. A mãe

vol tou a ca sar com um ho mem que ti nha duas fi -

lhas de um ca sa men to an te ri or. Uma de las, Cla ra,

de quem Han nah gos ta va mu i to, su i ci dou-se al -

guns anos an tes da che ga da de Hi tler ao po der.

Inte li gen te e be lís si ma, Han nah Arendt es tu -

dou Fi lo so fia, Te o lo gia e Fi lo lo gia Clás si ca nas

Uni ver si da des de Mar bur go, Fri bur go e He i del -

berg. Foi, su ces si va men te, alu na de Karl Jas pers1,

por re co men da ção de Mar tin He i deg ger2, de quem

se tor nou aman te, de Ru dolf Bult mann3, jun ta -

men te com Hans Jo nas, seu ami go, de Hus serl, e,

sob a di re ção de Jas pers, re a li zou a sua tese de

dou to ra men to em Fi lo so fia: Der li e bes be griff bei

Au gus ti nus (O con ce i to de amor se gun do San to

Agos ti nho), pu bli ca da em 1929, em He i del berg.

Um de ta lhe: ela não con se gue o grau má xi mo na

de fe sa de tese, como Hus serl con ce de ra a Edith

Ste in, mas so men te “cum la u de”. Ain da que Jas -

pers re co nhe ça o seu tra ba lho como “im pres si o -

nan te e mar can te”, ele não lhe con fe re o sum ma

cum la u de. Mas Jas pers, que, des de 1925, pu bli ca 

as dis ser ta ções de seus alu nos na sé rie Phi lo sop -

his che Fors chun gen, no nono e úl ti mo nú me ro

pu bli ca a tese de Han nah Arendt. Se gun do Hans

Jo nas, He i deg ger e Jas pers per ma ne ce rão “ami -

gos por toda a vida” de Han nah Arendt.

A obra não foi mu i to bem re ce bi da pe los

me i os uni ver si tá ri os e aca dê mi cos: cri ti ca-se a se -

pa ra ção que Arendt faz en tre o pen sa dor e o teó -

lo go, pri vi le gi an do o pri me i ro, e o des co nhe ci -

men to dos teó lo gos con tem po râ ne os na li nha de

5

1 Karl The o dor Jas pers (1883-1969): fi ló so fo e psi qui a tra ale mão. Ensi nou fi lo so fia em He i del berg des de 1921 e em Ba si léia a
par tir de 1948. Fez o dou to ra men to em me di ci na, ten do ini ci al men te, de di ca do-se à psi co lo gia. É tam bém co nhe ci do como um 
dos prin ci pa is re pre sen tan tes do exis ten ci a lis mo. (Nota da IHU On-Line)

2 Mar tin He i deg ger (1889-1976.): fi ló so fo ale mão. Dou to rou-se em Fi lo so fia sob a ori en ta ção de Hus serl. Em 1933, acon te ci -
men tos po lí ti cos le va ram-no a ade rir ao par ti do na zis ta e as su mir a Re i to ria da Uni ver si da de de Fri bur go, car go do qual se de -
mi tiu al guns me ses de po is. A seus olhos, o que de fi ne a on to lo gia e sua his tó ria é o es que ci men to do ser como lu gar de ques ti o -
na men to. Ora, o ser como ques tão de fi ne um ente par ti cu lar, que é o ser-aí, o “Da se in”. Este “Da se in” é o ho mem. Ora, o ser-aí 
é aque le que pode ao mes mo tem po exis tir e sa ber, a todo mo men to, e, ao mes mo tem po, que de i xar de exis tir: é um
“ser-para-a-mor te”. Ace i tar esta si tu a ção é o si nal da au ten ti ci da de, para o ho mem. Co lo car a ques tão da au ten ti ci da de, para o 
ho mem, é le van tar as di fe ren tes ma ne i ras de ser: fac ti ci da de, der re li ção, his to ri ci da de. São os te mas fun da men ta is que He i deg -
ger abor da na sua obra má xi ma, O ser e o tem po (1927). A pro ble má ti ca he i deg ge ri a na é am pli a da em Que é me ta fí si ca?
(1929), Car tas so bre o hu ma nis mo (1947) e Intro du ção à me ta fí si ca (1953). (Nota da IHU On-Line)

3 Ru dolf Karl Bult mann (1884-1976): teó lo go lu te ra no ale mão nas ci do em Wi e fels te de, Olden burg, que pro pôs uma in ter pre ta -
ção do Novo Tes ta men to da Bí blia apo i a da em con ce i tos de uma fi lo so fia exis ten ci a lis ta. Ini ci ou como pro fes sor so bre sua es -
pe ci a li da de, o Novo Tes ta men to (1916), em Bres lau, Gi es sen e Mar burg. Nes sa ci da de to mou con ta to com Mar tin He i deg ger e
a fi lo so fia exis ten ci a lis ta, que in flu en ci ou seu pen sa men to pos te ri or. Mor reu em Mar burg, en tão Ale ma nha Oci den tal. Seu pri -
me i ro li vro foi Je sus (1926) e e sua mais fa mo sa obra foi Das evan ge li um des Jo han nes (1941). (Nota da IHU On-Line)



Agos ti nho. No ano se guin te, ela pu bli ca um ar ti go

in ti tu la do “Agos ti nho e o pro tes tan tis mo”, por

oca sião do 1.500º ani ver sá rio da sua mor te, onde

ela es tra nha que sua me mó ria seja re i vin di ca da

uni ca men te pe los ca tó li cos.

No seu exí lio de oito anos em Pa ris, ela co -

nhe ceu Sar tre, Ca mus e Mer le au-Ponty.

Numa épo ca em que eram os ho mens que se

des ta ca vam, Han nah Arendt afir mou-se pela sua

femini li da de e pelo ju da ís mo, am bas con di ções

que le va vam à ad ver si da de. He i deg ger dis se que

ela “te ria, cer ta men te, se gui do com êxi to uma car -

re i ra aca dê mi ca, ape sar de ser mu lher”, nas con di -

ções em vi gor an tes de 1933, isto é, an tes da pro i bi -

ção de os fi ló so fos ju de us le ci o na rem nas uni ver si -

da des ale mãs, em ple na as cen são do na zis mo.

Em uma car ta, Han nah Arendt afir mou que

esse pa pel de “mu lher de ex ce ção” lhe lem bra va

do lo ro sa men te o “dos ju de us de ex ce ção”. Por

isso, a Han nah Arendt es ta ria re ser va do, du ran te

gran de par te da sua vida, esse es ta tu to de re sis ten -

te so li tá ria, agra va do pelo exí lio que vi veu, a par tir 

de 1931.

Em 1929, ca sou-se com Ghün ter Stern e,

des de essa data, ela, que con fes sa ra a Jas pers que

du ran te toda a sua ju ven tu de fora in di fe ren te às

ques tões po lí ti cas, des per tou do lo ro sa men te para

a ques tão do ju da ís mo e da ex clu são dos ju de us

da Ale ma nha. Günt her Stern foi apri si o na do pela

Ges ta po e só mi ra cu lo sa men te es ca pou da mor te.

So fren do de cep ções ter rí ve is por par te de seus

ami gos que ade ri ram ao na zis mo, em es pe ci al,

He i deg ger, Han nah Arendt par tiu, em 1931, para

Pa ris.

De 1931 a 1939, Han nah Arendt re si diu em

Pa ris, du ran te seu exí lio. A cons ci en ti za ção do ju -

da ís mo, o so fri men to de exi la da e a mor te pre co ce 

de ami gos, en tre eles Wal ter Ben ja min, fi ze ram

com que Han nah re pu di as se, mais tar de e du ran -

te mui tos anos, a pá tria ale mã, afir man do o ju -

da ísmo como pá tria lin güís ti ca e po lí ti ca. Han nah

de fi nia-se como “mu lher, ju dia, mas não ale mã”,

como ela pró pria di zia a Blü cher, que vi ria a ser o

seu se gun do ma ri do. Li gan do-se às or ga ni za ções

si o nis tas e lu tan do pelo nas ci men to e in de pen -

dên cia de Isra el, Han nah Arendt fa ci li tou a imi gra -

ção de cri an ças ju di as para a Pa les ti na. De res to,

Han nah sem pre se pre o cu pou com a pre ser va ção

da in de pen dên cia e o res pe i to pe las di fi cul da des

re la ti vas à ques tão ára be.

No iní cio da guer ra, foi in ter na da no cam po

de Gurs4, com os “es tran ge i ros de ori gem ale mã”,

mas con se guiu fu gir de po is de cin co se ma nas, di -

ri gin do-se para a casa de ami gos em Mon ta u ban5, 

onde vol tou a en con trar He in rich Blü cher, com o

qual veio a se ca sar, ten do am bos con se gui do vis -

to e emi gra do para os Esta dos Uni dos. Um mês

mais tar de, a mãe de Han nah se jun ta ria ao gru -

po. Blü cher teve na vida de Arendt um pa pel fun -

da men tal, pois foi ele que a motivou para o estudo 

da filosofia política.

Em 1941, ini ci ou o seu exí lio nos Esta dos

Uni dos, onde de sem pe nhou um pa pel fun da men -

tal no au xí lio e fa ci li ta ção da vin da de ami gos,

igual men te de sa for tu na dos. A par tir de en tão, Han -

nah, que sem pre se re cu sa ra, no li ceu, a apren der

inglês, con fes sou-se em ba ra ça da por isso, e apren -

deu a lín gua por ne ces si da de. Até 1945, co la bo rou

no jor nal Auf bau, para o qual foi con tra ta da como

edi to ra. Essa co la bo ra ção ter mi nou com um ar ti go

in ti tu la do A cri se do si o nis mo e que mar cou cla ra -

men te a sua po si ção, re la ti va men te às fac ções mais 

ra di ca is do si o nis mo. Como ela pró pria o afir ma na 

sua cor res pon dên cia, “tor nou-se uma es pé cie de

es cri to ra free lan cer, a meio ca mi nho en tre o his to -

ri a dor e o jor na lis ta po lí ti co”.

Em 1944, Han nah Arendt co me çou a co or -

de nar o tra ba lho de pes qui sa da Co mis são para a

Re cons tru ção da Cul tu ra Ju da i ca Eu ro péia, cri a -

da no qua dro dos tra ba lhos da Con fe rên cia so bre

os Estu dos So ci a is Ju da i cos. Entre 1946 e 1948, e

an tes de se tor nar di re to ra da or ga ni za ção para a

Re cons tru ção da Cul tu ra Ju da i ca, Han nah Arendt 

ace i tou um lu gar de di re ção nas edi ções Scho ken

Bo o kes, di ri gi das por Sal man Shoc ken, que co -

nhe ce ra em Ber lim.
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4 O cam po de Gurs fica na re gião de Aqui ta nia, na Fran ça, no de par ta men to dos Pi ri ne us Atlân ti cos, a 84 qui lô me tros ao les te da 
cos ta atlân ti ca e a 34 qui lô me tros ao nor te da fron te i ra es pa nho la. (Nota da IHU On-Line)

5 Mon ta u ban é uma ci da de fran ce sa. (Nota da IHU On-Line)



A par tir de 1948, ano da mor te da sua mãe,

de sem pe nhou um pa pel cru ci al na re cons tru ção

da cul tu ra judaica.

Em 1949, foi com pra zer que re tor nou à Ale -

ma nha para uma vi si ta à or ga ni za ção para a Re -

cons tru ção da Cul tu ra Ju da i ca, não es con den do a 

imen sa ale gria de en trar em con ta to com a lín gua

ale mã e de re en con trar He i deg ger (que nun ca

aban do nou, ape sar da in fe liz es co lha do fi ló so fo

de se con ser var fiel ao na zis mo). Con ti nu ou a

corresponder-se com ele até a data da sua morte.

Foi ape nas em 1951 que Han nah Arendt foi

de cla ra da ci da dã ame ri ca na. Nes te ano, pu bli cou

As ori gens do to ta li ta ris mo6.

Em 1952, Han nah Arendt, man ten do a sua

co e rên cia, rom peu com a po lí ti ca do Esta do He -

breu, pe los mas sa cres per pe tra dos con tra o povo

árabe, em Kybia.

De 1953 a 1958, a mu lher que ina u gu rou,

nas fa cul da des ame ri ca nas, o ma gis té rio fe mi ni no

da Fi lo so fia, le ci o nou Fi lo so fia e Ciên ci as Po lí ti cas 

nas pres ti gi a das uni ver si da des de Ber ke ley, Prin -

ce ton, Co lum bia e ou tras. Des sas con fe rên ci as no -

tá ve is, a ma i o ria foi trans for ma da em li vros, nos

qua is Arendt cri ti ca o mar xis mo e a so ci e da de

ame ri ca na, o que fa vo re ce o abis mo, ou fos so so -

ci al, exis ten te en tre a po bre za so ci al e a des me di da

ri que za de cer tas clas ses sociais.

De 1958 a 1961, pu bli cou nu me ro sas obras,

edi tan do ain da en sa i os so bre o pen sa men to de

Tocqueville.

Te i mo sia ou não, o lema que ori en tou a vida

des ta mu lher de in que bran tá vel von ta de foi sem -

pre o de uma con vic ção in te ri or e de uma co e rên -

cia que ape nas obe de cia a um imperativo ético.

Em 1968, o ano da re vol ta es tu dan til e das

gran des mu ta ções so ci o po lí ti cas, tor nou-se pro -

fes so ra de Fi lo so fia Po lí ti ca na New Scho ol for So -

ci al Re se arch, em Nova Ior que, car go que ocu pou

até 1975, ano da sua mor te. O pes si mis mo gras sa

nas fi le i ras de uma Eu ro pa de ca den te, numa

Amé ri ca che ia de fe ri das e ci ca tri zes da guer ra do

Vi et nã. Des sa épo ca, são os mais amar gos es cri tos 

de Han nah, como se ria de es pe rar, re sul tan tes da

sua lu ci dez. Ne les, Arendt se in ter ro ga como é

pos sí vel pen sar na “bre cha” aber ta pelo de sa pa re -

ci men to da tra di ção en tre o pas sa do e o fu tu ro.

Nun ca ter mi nou o seu úl ti mo li vro, The life of the

mind (Nova Ior que: Bra ce Jo va no vich Ed. 1978),

cujo tí tu lo tra duz as no vas ori en ta ções do seu pen -

sa men to para uma aná li se mais apro fun da da da

me ta fí si ca, o do mí nio pri vi le gi a do dos filósofos.

Qu a tro me ses após o der ra de i ro en con tro

com He i deg ger, no dia 4 de de zem bro de 1975,

Han nah Arendt, ela pró pria uma mu lher ful mi -

nan te, não re sis te a uma cri se car día ca que a ar re -

ba tou pe ran te os seus ami gos, du ran te a tar de. Ti -

nha 69 anos e an te ce deu a mor te de He i deg ger

um ano. O seu cor po foi cre ma do em Ferncliff, no

Estado de Nova Iorque.

7
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6 O tí tu lo ori gi nal é The ori gins of to ta li ta ri a nism. Nova Ior que: Har court, 1973. Em por tu guês: As ori gens do to ta li ta ris -
mo. São Pa u lo: Com pa nhia das Le tras, 1989. (Nota da IHU On-Line)



Si mo ne Weil (1909-1943)

Pu bli ca mos tre chos do tex to in ti tu la do Si mo ne Weil, a voz dos in jus ti ça dos, da au to ria do jor na lis ta
Do min gos de Abreu Mi ran da, pu bli ca do no sí tio http://an.uol.com.br/2003/ago/24/0ane.htm

Ape sar de não ter pu bli ca do ne nhum li vro

em sua cur ta vida, esta pro fes so ra, ope rá ria e fi ló -

so fa fran ce sa ca u sou im pac to nos ma i o res in te lec -

tu a is do sé cu lo pas sa do. Albert Ca mus7 dis se que

ela era “o úni co gran de es pí ri to do nos so tem po”.

A es cri to ra ame ri ca na Su san Son tag8 afir mou que

“qual quer co i sa da pena de Si mo ne Weil vale a

pena ler”. André Gide9 es cre veu que ela foi “a

ma i or es cri to ra es pi ri tu al do sé cu lo XX”. O po e ta e 

dra ma tur go T.S. Eli ot10 a cha mou de gê nio e

san ta.

A sua tra je tó ria de vida foi sin gu lar, pois se

de di cou a lu tar con tra a in jus ti ça e, nos úl ti mos

anos de vida, fa lou so bre o sig ni fi ca do de Deus

para a hu ma ni da de. Fi lha de uma prós pe ra fa mí -

lia ju dia, Si mo ne nas ceu em Pa ris, em 1909, e

teve uma es me ra da edu ca ção. Em 1928, foi a pri -

me i ra clas si fi ca da nos exa mes de ad mis são à Esco -

la Nor mal Su pe ri or. Três anos de po is, for mou-se

em fi lo so fia e exer ceu o ma gis té rio en tre 1931 e

1938, com al gu mas in ter rup ções.

Em 1932, foi no me a da pro fes so ra no li ceu

do Puy, in gres sou no gru po de mi li tan tes sin di ca -

lis tas re vo lu ci o ná ri os de Sa int-Éti en ne e co la bo -

rou no jor nal Ré vo lu ti on Pro lé ta ri en ne. De ci -

diu vi ver com ape nas par te de seu sa lá rio, o equi -

va len te ao sub sí dio pago aos de sem pre ga dos, do -

an do o res to do or de na do à ca i xa de so li da ri e da -

de dos mi ne i ros. Em 1934, aban do nou pro vi so ri -

a men te o ma gis té rio e foi tra ba lhar, du ran te mais

de um ano, como ope rá ria nas fá bri cas da Re na ult.

“Ali re ce bi a mar ca do es cra vo”, di ria mais tarde.

Em 1936, par ti ci pou de gre ves com ocu pa -

ções de fá bri ca. Nes se mes mo ano, logo após um

bre ve re tor no à do cên cia, par ti ci pou da Gu er ra Ci -

vil Espa nho la, ao lado dos re pu bli ca nos. Atu ou na

Co lu na Dur ru ti, dos anar quis tas, mas, por suas po -

si ções pa ci fis tas, cor reu os ris cos dos de ma is. No

en tan to, não pe gou em ar mas, aju dou na co zi nha e 

no tra ta men to dos fe ri dos e do en tes. Da guer ra

trou xe o sen ti men to de hor ror pela bru ta li da de e

viu como a ver da de e o bem são des pre za dos.

Após sua ex pe riên cia na guer ra, Si mo ne Weil 

re tor nou à Fran ça com a sa ú de aba la da e vol tou

sua aten ção para a re li gião. Du ran te uma vi a gem

de re pou so com a fa mí lia à ci da de por tu gue sa de

Vi a na do Cas te lo, pre sen ci ou uma pro cis são de

pes ca do res que mu dou o seu modo de pen sar.

“Ali, de re pen te, tive a cer te za de que o cris ti a nis -

mo é, por ex ce lên cia, a re li gião dos es cra vos, que

os es cra vos não po dem de i xar de aderir a ela, e eu 

entre eles”, escreveu a frágil francesa.

Com o iní cio da Se gun da Gu er ra Mun di al, a

sua con di ção de ju dia obri gou-a a de i xar Pa ris

ocu pa da pe los ale mães. Foi vi ver no Sul da Fran -

ça, onde tra ba lhou como ope rá ria agrí co la. De

Mar se lha, pas sou para um cam po de in ter na men -

to em Casablanca, na África.

8

7 Albert Ca mus (1913-1960): es cri tor, no ve lis ta, en sa ís ta e fi ló so fo ar ge li no. (Nota da IHU On-Line)
8 Su san Son tag (1933-2004): foi uma fa mo sa es cri to ra e ati vis ta es ta do-uni den se. (Nota da IHU On-Line)
9 André Gide (1869-1951): es cri tor fran cês. (Nota da IHU On-Line)
10 Tho mas Ste arns Eli ot (1888-1965) foi um fa mo so po e ta mo der nis ta, dra ma tur go e crí ti co li te rá rio bri tâ ni co-es ta do-uni den se.

Em 1948, ga nhou o Prê mio No bel de Li te ra tu ra. (Nota da IHU On-Line)



Em maio de 1942, emi grou para os Esta dos

Uni dos, onde es ta va sua fa mí lia. Ali per ma ne ceu

pou co tem po e se guiu para a Ingla ter ra para jun -

tar-se a De Ga ul le e ou tros exi la dos fran ce ses no

mo vi men to Fran ça Li vre. Pe diu para pu lar de

pára-que das so bre seu país, onde pre ten dia jun -

tar-se à re sis tên cia e cu i dar dos fe ri dos, mas sua

idéia não foi aceita devido à sua condição de

saúde.

Em abril de 1943, re ce beu o di ag nós ti co de

que es ta va com tu ber cu lo se. Con tra ri an do a opi -

nião dos mé di cos, Si mo ne Weil de ci diu vi ver com

a ma gra ra ção que en tão vi go ra va na Fran ça ocu -

pa da, pe din do que o ex ce den te fos se en vi a do

para a re sis tên cia em seu país. Sua sa ú de de te ri o -

rou-se ra pi da men te e fa le ceu em 24 de agos to, no

Sanatório Grosvenor, em Ashford, com 34 anos.

No pla no fi lo só fi co, Si mo ne Weil foi in flu en -

ci da pelo fi ló so fo fran cês Ala in (1868-1951). André

Com te-Spon vil le es cre ve o lon go ver be te so bre

ele no pres ti gi o so Di ci o ná rio de éti ca e de fi lo so fia

moral, or ga ni za do por Mo ni que Can to-Sper ber (São 

Le o pol do: Uni si nos, 2003). “Era um fi ló so fo à

moda an ti ga que fez uma par te da sua mo der ni -

da de”, ates ta Com te-Spon vil le. Se gun do Ray -

mond Aron, Ala in não “era nem co mu nis ta nem

so ci a lis ta, mas per ten cia à es quer da eter na, a que 

nun ca exer ce o po der já que ela se de fi ne pela re -

sis tên cia ao po der pois ele sem pre se in cli na para

o abu so e cor rom pe os que o exer cem”. Era um

pa ci fista con vic to e ar do ro so de fen sor dos in te lec -

tu a is anti-fas cis tas.

Ape sar da sua no to ri e da de como in te lec tu al

de es quer da, até sua mor te não foi pu bli ca do ne -

nhum li vro de sua au to ria, tal vez por que sem pre

se man te ve afas ta da dos cír cu los li te rá ri os. Com o

fim da guer ra, os ami gos co me çam a edi tar suas

obras, que al can çam enor me re per cus são. Assim

fo ram pu bli ca dos os li vros O peso e a gra ça (1947), 

Co nhe ci men to so bre na tu ral (1949), O en ra i za -

men to (1950), A con di ção ope rá ria (1951) e Opres -

são e li ber da de (1955).

No Bra sil, a Edi to ra da Uni ver si da de do Sa -

gra do Co ra ção – Edusc – de Ba u ru, SP, lan çou

dois de seus li vros. Em Opres são e li ber da de, a

au to ra cen trou seus pen sa men tos so bre a in jus ti -

ça. Nes te li vro, en con tram-se en sa i os so bre as de -

tur pa ções e con tra di ções do pen sa men to mar xis -

ta, pu bli ca dos sob o tí tu lo Re fle xões so bre as ca u -

sas da li ber da de e da opres são so ci al, que a es cri -

to ra con si de rou sua prin ci pal obra. Marx e Pla tão

fo ram, se gun do re co nhe ce Si mo ne Weil, os dois

gui as do seu pen sa men to. O ou tro li vro é O en ra i -

za men to, que re ú ne te mas di fe ren tes, mas uni dos

pela va lo ri za ção do ser hu ma no no seu mun do so -

ci al. As obras com ple tas de Si mo ne Weil fo ram

pu bli ca das, na Fran ça, pela Edi to ra Gallimard.

Para mais in for ma ções so bre Si mo ne Weil,

con fi ra no Di ci o ná rio de éti ca e fi lo so fia mo ral, or -

ga ni za do por Mo ni que Can to-Sper ber. (São Le o -

pol do: Uni si nos, 2003), o ver be te (Weil) Si mo ne,

ela bo ra do por Ber trand Sa int-Ser nin; no li vro de

Ma ria Cla ra Bin ge mer, A ar gi la e o Espí ri to (Rio de 

Ja ne i ro: Ga ra mond, 2004), o ca pí tu lo “Três mu -

lhe res ju di as di an te do ho lo ca us to”; e o li vro de

Co ri ne Pas qua. Si mo ne Weil. Une bi o grap hie ima -

gi na ire (Pa ris: Har mat tan, 2005).

9

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



Três mu lhe res em tem pos som bri os

Entre vis ta com Sylvie Cour ti ne-De namy

Sylvie Cour ti ne-De namy, dou to ra em Fi lo -

so fia e pes qui sa do ra do Cen tro de His tó ria Mo -

der na e Con tem po râ nea do Povo Ju deu (E.P.H.E.), 

é au to ra do li vro Tro is Fem mes dans des som -

bres temps. Edith Ste in, Han nah Arendt,

Si mo ne Weil ou Amor fati, amor mun di (Pa -

ris: Albin Mi chel, 1997) e es pe ci a lis ta em Han nah 

Arendt. Ela con ce deu en tre vis ta à IHU On-Line, 

por e-mail, em 12 de de zem bro de 2005. Cour ti -

ne-De namy re ce beu o Prê mio Alber to Ben ve nis -

te pelo seu li vro La ma i son de Ja cob. La lan -

gue pour se u le pa trie. Pa ris: Phé bus, 2001.

Está pu bli ca do em por tu guês o seu li vro Cu i da -

do com o Mun do – o diá lo go en tre Han nah

Arendt e al guns de seus con tem po râ ne os.

Belo Ho ri zon te: Ed. UFMG, 2004. Em suas res -

pos tas, Sylvie afir ma que Ste in, Arendt e Weil en -

si nam “que é pre ci so es tar sem pre pre sen te e ja -

ma is se de ses pe rar, que as mu lhe res po dem e de -

vem agir na so ci e da de, che gar à di men são do po -

lí ti co e fa zer ou vir uma ou tra voz que não a da

nua vi o lên cia”.

Em 27 de no vem bro de 2006, Sylvie con ce -

deu uma se gun da en tre vis ta à IHU On-Line, fa -

lan do so bre Arendt e o im pe ra ti vo de es tar

pre sen te.

IHU On-Line – Qu a is fo ram as prin ci pa is re -

per cus sões do seu li vro Tro is fem mes dans

de som bres temps?

Sylvie Cour ti ne-De namy – Este li vro, Três mu -

lhe res em tem pos som bri os, foi pu bli ca do pe las

edi ções Albin Mi chel em 1997. Ele teve ime di a to

su ces so pela crí ti ca na Fran ça, ten do sido re e di ta -

do, sem pre pela Albin Mi chel, em edi ção se mi bol -

so, em 2002, e uma ter ce i ra vez, em edi ção de

bol so, em 2004. Ele é bem ven di do. Foi ra pi da -

men te tra du zi do para o in glês pela Cor nell Uni ver -

sity Press (2000), re e di ta do em pa per back no ano

se guin te (2001) e se le ci o na do para di ver sos prê -

mi os. Além dis so, eu fui su ces si va men te con vi da -

da a apre sen tá-lo à New Scho ol for So ci al Re se -

arch de Nova York, bem como à UPENN Uni ver -

sity. Eu fiz tam bém con fe rên ci as so bre este li vro

nos cen tros cul tu ra is fran ce ses de Je ru sa lém e de

Haï fa em Isra el. De po is, ele foi tra du zi do na Espa -

nha e na Amé ri ca La ti na em 2003, e uma tra du -

ção ja po ne sa está atu al men te em cur so.

IHU On-Line – Como cada uma des sas três

mu lhe res en fren ta es ses tem pos som bri os?

Por que a es co lha do pe río do 1933-1943

para com pa rar as três mu lhe res?

Sylvie Cour ti ne-De namy – O pe río do 1933-1943

é pre ci sa men te a dé ca da que Ber tolt Brecht11 qua -

li fi ca de “tem pos som bri os”, num po e ma em que,

di ri gin do-se “aos que nas ce rão de po is de nós”,

ele im plo ra va sua in dul gên cia para esta ge ra ção

que não sou be ra “pre pa rar o ter re no para um

mun do ami gá vel”. Como eu ex po nho em meu

10
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pre fá cio, 1933 é o ano em que Hi tler12 sobe ao

po der e em que se as sis te à que i ma de li vros de

au to res ju de us e co mu nis tas pe los na zis tas em

Ber lim. 1943 é a data em que o gue to de Var só via

é ani qui la do: a Con fe rên cia de Wann see13 ha via

to ma do a “So lu ção Fi nal”14, e se que i mam os ho -

mens. Han nah Arendt ha via, aliás, in ti tu la do uma

de suas obras Men in dark ti mes (Ho mens em

tem pos som bri os. São Pa u lo: Com pa nhia das Le -

tras, 1987), por isso re to mei vo lun ta ri a men te este

tí tu lo, fe mi ni li zan do-o.

IHU On-Line – Qual é a vi são e o modo de vi -

ver a fé e a re li gião (ju da ís mo e cris ti a nis -

mo) nas três mu lhe res?

Sylvie Cour ti ne-De namy – São três mu lhe res

di fe ren tes, a des pe i to do fato de elas se rem mu lhe -

res, fi ló so fas, ju di as e qua se con tem po râ ne as (Edith

Ste in tem um pou co mais de ida de). Elas per ce -

bem, pois, es ses tem pos som bri os de ma ne i ra di -

fe ren te, e é por isso que eu es co lhi como sub tí tu lo

Amor fati, amor mun di. O amor fati, ex pres são

que re me te aos es tói cos, pelo qual en ten do uma

cer ta ace i ta ção, se não re sig na ção, di an te do des ti -

no, ca rac te ri za an tes a ati tu de de Si mo ne Weil e

de Edith Ste in, le van do em con ta sua di men são

re li gi o sa: Edith Ste in, sa í da de uma fa mí lia ju da i ca 

de mu i ta fé e mu i to pra ti can te, de ci de, por tan to,

con ver ter-se ao ca to li cis mo em 1933, tor nan do-se 

car me li ta em 1938. A seus olhos, não se tra ta de

uma “tra i ção”, sen do o cris ti a nis mo um pro lon ga -

men to do ju da ís mo. Ela foi cap tu ra da pe los na zis -

tas em seu con ven to e mor reu na câ ma ra de gás

de Aus chwitz, na com pa nhia de sua irmã Rose,

tam bém con ver ti da. Des de 1933, cons ci en te da

ame a ça hi tle ri a na con tra seu povo, ela ha via aler -

ta do o Papa para que ele pu bli cas se uma Encí cli ca 

so bre os ju de us. Não foi ou vi da.

Si mo ne Weil e Han nah Arendt

Si mo ne Weil, sa í da de uma fa mí lia ju da i ca

mu i to ajus ta da, é ani ma da por um vi o len to an ti ju -

da ís mo de ori gens gnós ti cas. Ela tam bém foi atra í -

da pelo cris ti a nis mo, mas não ul tra pas sou a eta pa

da con ver são, por ser in ca paz de ade rir a qual quer 

gru po. Ela se sub me teu a mor rer de fome e de es -

go ta men to na Ingla ter ra, para com par ti lhar da

sor te dos mais des pro te gi dos, aqui es cen do, como

ela diz, ao seu des ti no. Com Han nah Arendt, tudo

é bem di fe ren te, pois ela pro mo veu um com ba te

com o mun do. Amor mun di era, aliás, o tí tu lo que

ela pro je ta va para seu li vro La con di ti on de l’hom -

me mo der ne15, que con sa gra sua re con ci li a ção

com o mun do após o pa vor nas ci do do to ta li ta ris -

mo, de “o que o ho mem faz ao ho mem”. Mi li tan te 

si o nis ta, des de 1933, ela fez um ape lo in can sá vel,

mas sem efe i to, à for ma ção de uma ar ma da ju da i -

ca, com ba ten do sob sua pró pria ban de i ra, e de

um acor do en tre po pu la ções ára bes e ju da i cas,

sob a for ma de uma fe de ra ção re gi o nal, e de po is,

após a cri a ção do Esta do de Isra el, sob a for ma de

uma con fe de ra ção do Ori en te Mé dio, úni ca sus ce -

tí vel de pro mo ver a paz na re gião. 1943 mar cou

igual men te a data da rup tu ra de seu en ga ja men to

na po lí ti ca ju da i ca (“a po lí ti ca é qua se uma obra

de de ses pe ro em nos so tem po”), mas ela con ti nu -

ou, não obs tan te, a in ter ro gar o sen ti do da po lí ti -

ca, a ape lar re al men te, no se gui men to de Toc que -

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

11

12 Adolf Hi tler (1889-1945): di ta dor ale mão, lí der do Par ti do Na zis ta. Suas te ses ra cis tas e anti-se mi tas, bem como seus ob je ti vos
para a Ale ma nha fi ca ram pa ten tes no seu li vro de 1924, Mein kampf (Mi nha luta). No pe río do da sua di ta du ra, os ju de us e
ou tros gru pos mi no ri tá ri os con si de ra dos “in de se ja dos”, como ci ga nos e ne gros, fo ram per se gui dos e ex ter mi na dos no que se
con ven ci o nou cha mar de Ho lo ca us to. Co me teu o su i cí dio no seu Qu ar tel-Ge ne ral (o Füh rer bun ker) em Ber lim, com o Exér ci to 
So vié ti co a pou cos quar te i rões de dis tân cia. (Nota da IHU On-Line)

13 Con fe rên cia de Wann see: en con tro ocor ri do em Wann see em 20 de ja ne i ro de 1942, no qual um gru po de ofi ci a is na zis tas dis -
cu tiu a “so lu ção fi nal da ques tão ju dia". Os re gis tros e mi nu tas da Con fe rên cia fo ram en con tra dos in tac tos pe los ali a dos no fi nal 
da Se gun da Gu er ra Mun di al e fo ram usa dos como pro vas nos Jul ga men tos de Nu rem berg. (Nota da IHU On-Line)

14 So lu ção fi nal: nome usa do pe los na zis tas ale mães para so lu ci o nar o su pos to “pro ble ma ju deu” me di an te o trans por te sis te má ti -
co e pos te ri or ex ter mí nio pelo ge no cí dio. O ter mo foi cu nha do por Adolf Eich mann, ofi ci al que su per vi sou a cam pa nha do ge -
no cí dio do Ho lo ca us to. He in rich Himm ler foi o prin ci pal ar qui tec to do mas sa cre que de ve ria ex ter mi nar três quar tos de to dos
os ju de us eu ro pe us. (Nota da IHU On-Line)

15 Tra du ção da obra em in glês: The hu man con di ti on. Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, 1958. (Nota da IHU On-Line)



vil le, por “uma po lí ti ca nova”, de po si tan do sua

es pe ran ça nos ho mens no vos que te ri am o “cu i -

da do do mun do”16.

IHU On-Line – Qual é a po si ção de cada

uma de las como mu lhe res de sua épo ca,

seja no pla no in te lec tu al, seja no so ci al?

Sylvie Cour ti ne-De namy – Para ne nhu ma des -

tas três mu lhe res, a eman ci pa ção fe mi ni na se co -

lo cou no pla no in di vi du al, por que elas ti ve ram a

chan ce de ter mães mu i to com pre en si vas, que as

deixa ram es co lher sua ori en ta ção: a fi lo so fia. Edith

Ste in mi li tou mu i to cedo pe los di re i tos da mu lher,

em bo ra suas po si ções nos pa re çam hoje bas tan te

con ser va do ras. E, no que lhe diz res pe i to, ela não

ob te ve o di re i to, como mu lher, de en si nar na Uni -

ver si da de. Du ran te a guer ra de 1914-1918, ela in -

ter rom peu a re da ção de sua tese e se en ga jou

num la za re to da Cruz Ver me lha para cu i dar dos

fe ri dos. No pla no in te lec tu al, de po is de ter sido as -

sis ten te de Edmund Hus serl, e de ter pos to o véu

de car me li ta, ela con sa grou sua obra a São João

da Cruz17. Simo ne Weil se res sen tia mu i to du ra -

men te de sua con di ção fe mi ni na, ja ma is a ace i tou,

ad mi ra do ra, como era, de seu ir mão, o gran de ma -

te má ti co André Weil. Nor ma lis ta, con cur sa da em

fi lo so fia, ela en si nou em di ver sos li ce us da pro vín -

cia fran ce sa, onde sua ori gi na li da de se fa zia no tar,

sen do ela mu i to ama da por seus alu nos. Du ran te

um bre ve mo men to, ela par ti ci pou na Gu er ra Ci vil

Espa nho la; de po is quis com par ti lhar su ces si va -

mente da con di ção dos cam po ne ses e dos ope rá -

ri os, ten do mi li ta do na re sis tên cia fran ce sa du ran te

sua es ta dia em Mar se lha, em zona li vre, onde ela

es pe ra va um vis to para os Esta dos Uni dos. Cu ri o -

sa men te, Han nah Arendt não se in te res sou pela

ques tão da li ber ta ção da mu lher, quan do vi via nos

Esta dos Uni dos, des de 1941. Esse com ba te lhe

pa re cia ser pu ra men te so ci al e de ve ria ser ele va do 

à con di ção po lí ti ca para ter va lor.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is di fe -

ren ças em suas res pec ti vas res pos tas ao re -

gi me na zis ta?

Sylvie Cour ti ne-De namy – Edith Ste in e Si mo -

ne Weil se re fu gi a ram mu i to ra pi da men te, numa

ati tu de de re sig na ção con tem pla ti va, en quan to

Han nah Arendt con ti nu ou a que rer agir no mun -

do. Como ela con fi den ci ou ao seu ami go Hans

Jo nas18, “ago ra que eu de sem pe nhei meu pa pel

na po lí ti ca, pelo tem po que me res ta eu me ocu pa -

rei das co i sas ur gen tes”, o que sig ni fi ca que ela

tam bém re tor na à “vida do es pí ri to”, da qual ela

se afas ta ra pela ur gên cia da si tu a ção mun di al. Em

sua úl ti ma obra, La vie de l’es prit, pós tu ma e ina -

ca ba da, ela pro je ta va, com efe i to, ana li sar as três

fa cul da des es pi ri tu a is que são o pen sa men to, o

que rer e o julgar.

IHU On-Line – Como você ca rac te ri za as re -

la ções e as in fluên ci as que cada uma das

três mu lhe res re ce be ram de seus prin ci pa is

mes tres: Arendt, de He i deg ger, Ste in, de

Hus serl e Weil, de Ala in19?

Sylvie Cour ti ne-De namy – A in fluên cia das Re -

cher ches Lo gi ques, de Hus serl, é mu i to per cep tí vel

em Edith Ste in, que con ti nua sen do fe no me nó lo -

ga. Di ver sa men te, Si mo ne Weil se afas tou ra pi da -

men te de Ala in e, em par ti cu lar, de seu pa ci fis mo.

Qu an to a Han nah Arendt, seu elo a He i deg ger é o

de uma “fi de li da de in fi el”. Ela pen sa se gui da men te 

ba se a da nele, mas tam bém con tra ele, e esta é, sem 

dú vi da, uma das ra zões pelas qua is ele não re co -

nhe ceu sua obra em seu jus to va lor.

12
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16 Ver Sylvie Cour ti ne-De namy: O cu i da do do mun do. (Nota da en tre vis ta da)
17 João de Ye pes ou São João da Cruz (1542-1591): Ingres sou na Ordem dos Car me li tas aos 21 anos de ida de, em 1563, quan do 

re ce be o nome de Frei João de São Ma ti as, em Me di na del Cam po. Em se tem bro de 1567, en con tra-se com San ta Te re sa de
Je sus, que lhe fala so bre o pro je to de es ten der a Re for ma da Ordem Car me li ta tam bém aos pa dres. Ace i tou o de sa fio e tro cou o 
nome para João da Cruz. No dia 28 de no vem bro de 1568, jun ta men te com Frei Antô nio de Je sús He re dia, ini cia a Re for ma.
No dia 25 de ja ne i ro de 1675 foi be a ti fi ca do por Cle men te X. Foi ca no ni za do em 27 de de zem bro de 1726 e de cla ra do Dou tor
da Igre ja em 1926 por Pio XI. Em 1952 foi pro cla ma do “Pa tro no dos Po e tas Espa nhóis”. Sua fes ta é co me mo ra da no dia 14 de
de zem bro. (Nota da IHU On-Line)

18 Hans Jo nas (1902-1993): fi ló so fo ale mão, na tu ra li za do nor te-ame ri ca no. Foi um dos pri me i ros pen sa do res a re fle tir so bre as
no vas abor da gens éti cas do pro gres so tec no ci en tí fi co. A sua obra prin ci pal in ti tu la-se: Das Prin zip Ve rant wor tung. Ver -
such ei ner Ethik für die tech no lo gis che Zi vi li sa ti on, 1979. (Nota da IHU On-Line)

19 Émi le-Au gus te Char ti er (1868-1951), cujo pse u dô ni mo era “Ala in”, foi um en sa ís ta e fi ló so fo fran cês. (Nota da IHU On-Line)



IHU On-Line – As três mu lhe res es tão pre -

sen tes no mun do in te lec tu al con tem po râ neo 

de ma ne i ra mu i to di ver sa. Han nah Arendt é

mu i to co nhe ci da e res pe i ta da na fi lo so fia

con tem po râ nea. Si mo ne Weil tem uma pre -

sen ça mais dis cre ta e Edith Ste in qua se não 

apa re ce. A que se deve isso? A se nho ra pen -

sa que ain da há mu i to a ex plo rar em cada

uma de las?

Sylvie Cour ti ne-De namy – Edith Ste in é a me -

nos co nhe ci da por que suas obras ain da não fo -

ram tra du zi das e por que ela se di ri ge a um pú bli co 

es sen ci al men te re li gi o so. Si mo ne Weil, no en tan -

to, é bem co nhe ci da na Fran ça, e a edi ção in te gral 

de sua obra já está a ca mi nho. Po rém mu i tos, é

ver da de, a con si de ram uma “ex cên tri ca”, ou uma

“ilu mi na da”, cujo mis ti cis mo não cor res pon de

mais à per da da fé da mo der ni da de. Esta é pre ci -

sa men te uma das ra zões pe las qua is Han nah

Arendt pa re ce tão “mo der na” e pró xi ma de nós,

por que ela não faz ape lo a ne nhu ma trans cen dên -

cia: ela é ple na men te al guém “no mun do e do

mundo”.

IHU On-Line – O que elas po dem en si nar à

so ci e da de con tem po râ nea? Se ria pos sí vel

es ta be le cer uma re la ção en tre a épo ca em

que elas vi ve ram e a nos sa?

Sylvie Cour ti ne-De namy – A épo ca em que vi -

ve mos é mu i to di fe ren te dos tem pos som bri os,

po rém mu i to in qui e tan te, tan to no pla no das in -

jus ti ças so ci a is quan to no pla no po lí ti co, em que a

glo ba li za ção do mun do nos co lo ca em es ta do de

ex tre ma in se gu ran ça.

IHU On-Line – O que elas en si nam às mu -

lhe res de nos sa épo ca?

Sylvie Cour ti ne-De namy – Que é pre ci so es tar

sem pre pre sen te e ja ma is se de ses pe rar, que as

mu lhe res po dem e de vem agir na so ci e da de, che -

gar à di men são do po lí ti co e fa zer ou vir uma ou tra 

voz que não a da nua vi o lên cia.

Arendt e o im pe ra ti vo de es tar pre sen te

IHU On-Line – Como a fi lo so fia de Han nah

Arendt pode au xi li ar as mu lhe res do sé cu lo

XXI a as su mi rem sua im por tân cia no pro -

ces so po lí ti co?

Sylvie Cour ti ne-De namy – Han nah Arendt não 

era “fe mi nis ta” se é que ser fe mi nis ta im pli ca mi li -

tar a fa vor da “mu lher”, vis ta como uma en ti da de

glo bal e in dis tin ta, da mes ma for ma que “os tra ba -

lha do res”. Con tra ri a men te a tais “abs tra ções”, a

sua úni ca pre o cu pa ção era o de sa bro char e a pre -

ser va ção da sin gu la ri da de de cada um, a re ve la -

ção do “quem”, a res pos ta à per gun ta que ou tros

me fa zem: “quem é você?”. Con tu do, isso pres su -

põe o laço com os ou tros, o fato de ex por-se no

pal co pú bli co para que sua voz seja ou vi da e tam -

bém se en ga jar na ação. Esta re ve la ção não po de -

ria acon te cer, por tan to, numa vida de iso la men to, 

de bru ça da no tra ba lho e con fi na da den tro de

casa, a idi o tia (idi on) da vida pri va da au sen te do

mun do, e é nis so que con sis te o exem plo de Han -

nah Arendt para os ho mens e as mu lhe res do sé -

cu lo XXI: as su mir a sua res pon sa bi li da de em re la -

ção ao mun do, res pon der pelo mun do, já que

“nós não es ta mos ape nas no mun do, mas so mos

do mun do”.

IHU On-Line – Um dos li vros da se nho ra, in -

ti tu la do Três mu lhe res em tem pos som bri os,

re to ma o tí tu lo de Arendt, Ho mens em tem -

pos som bri os. A se nho ra acre di ta que as

mu lhe res de hoje ain da vi vem em tem pos

som bri os? Por quê? E a po lí ti ca, tam bém

conti nua re fém des ses tem pos som bri os?

Sylvie Cour ti ne-De namy – Não, a ex pres são 

dos “tem pos som bri os”, que a pró pria Han nah

Arendt re to ma de um po e ma de Ber tolt

Brecht20, tem uma co no ta ção bem pre ci sa que se

re fe re à de su ma ni da de na zis ta e não pode, por -

tan to, apli car-se à épo ca atu al, em bo ra haja, in fe -

liz men te, nu me ro sos pa í ses ain da onde os ho -
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20 Ber told Brecht (1898-1956): es cri tor que fez po e sia, te a tro, en sa i os e ro te i ros de ci ne ma, lu tan do du ran te toda a sua vida pe los
opri mi dos. Cla ra men te as su miu po si ções de es quer da e pro cu rou co lo car a luta de clas ses no pal co, bus can do a dú vi da di a lé ti -
ca. (Nota da IHU On-Line)



mens, e as mu lhe res mais es pe ci fi ca men te, so frem 

a opres são e a re pres são. No fi nal do seu en sa io

“Ide o lo gia e ter ror”, pu bli ca do em As ori gens do

to ta li ta ris mo (São Pa u lo: Com pa nhia das Le tras,

1989-2004), Han nah Arendt en ca ra va a even tu a -

li da de de o to ta li ta ris mo per du rar en tre nós. A

data de 11 de se tem bro de 2001 apre sen ta, sem

dú vi da, ana lo gi as com os to ta li ta ris mos na zis ta e

bol che vis ta: a as pi ra ção to ta li tá ria de con tro lar a

vida em sua in te gra li da de, su pos ta men te em

nome do Co rão, o des pre zo com re la ção à de ca -

dên cia do mun do oci den tal, de vi do ao pro gres so

e à se pa ra ção en tre o Esta do e a re li gião, e, con se -

qüen te men te, o de se jo de re tor nar a um pas sa do

in te lec tu al men te mais bri lhan te e res ta u rar o ca li -

fa do do sé cu lo VII, o anti-se mi tis mo os ten ta do, a

re i vin di ca ção de su pra na ci o na lis mo – a “na ção is -

lâ mi ca”, a “na ção de Ma o mé” –, ne gan do pre ci -

sa men te a plu ra li da de que é, se gun do Arendt, “a

lei da ter ra”. Con tu do, ape sar do nú me ro de mor -

tes ci vis pro vo ca das pe los aten ta dos su i ci das, a

des pe i to das ame a ças pro fe ri das pelo pre si den te

ira ni a no con tra o Esta do he breu, te mos que re co -

nhe cer que, até ago ra pelo me nos, o ter ro ris mo is -

lâ mi co não cri ou cam pos de ex ter mi na ção e tam -

pou co dis põe de um apa re lho de Esta do, mes mo

se nu me ro sos es ta dos apói am seus com ba ten tes.

Por con se guin te, com o 11 de se tem bro, tal vez es -

te ja mos na pre sen ça de al gu ma co i sa iné di ta, sem

pre ce den te – como era o caso, de acor do com

Han nah Arendt, com os go ver nos to ta li tá ri os –

para a qual ca re ce tan to um novo con ce i to quan to 

uma nova de fi ni ção. Algu ma co i sa que mar ca

uma data não ape nas para os Esta dos Uni dos,

mas na his tó ria da hu ma ni da de, no sen ti do em

que, como o es cre ve Jac ques Der ri da, “mar car

uma data pres su põe que al gu ma co i sa ocor re ou

se pro duz pela pri me i ra e úl ti ma vez”.

IHU On-Line – Como a tra je tó ria de Arendt

pode ins pi rar as mu lhe res fi ló so fas con tem -

po râ ne as?

Sylvie Cour ti ne-De namy – Toda tra je tó ria é

sin gu lar, por de fi ni ção, mas me pa re ce que o que

se deve pre ci sa men te con si de rar no exem plo de

Arendt é o seu grau de li ber da de mu i to ele va do, a

sua au sên cia de pre con ce i to, a sua von ta de de

não si tu ar-se em lu gar al gum, de não ser en qua -

dra da em ne nhu ma ca te go ria. Por tan to, como ela 

mes ma de fi nia: “Não me en ca i xo”.

IHU On-Line – Amor mun di, amor fati era o

tí tu lo ini ci al do li vro que Arendt pro je ta va

para a obra A con di ção hu ma na. Esse

amor mun di te ria al gum tra ço do amor fati

ni etzschi a no, de ace i ta ção in con di ci o nal

da re a li da de, de uma exis tên cia afir ma ti va?

Sylvie Cour ti ne-De namy – Amor mun di era,

de fato, o tí tu lo que Han nah Arendt ti nha em

men te, a prin cí pio, para o li vro ao qual aca bou

dan do o tí tu lo a A con di ção hu ma na (10. ed. Rio

de Ja ne i ro: Fo ren se Uni ver si tá ria, 2002-2005).

Con for me ela ex pli ca va ao seu mes tre Karl Jas -

pers, este li vro mar ca va, de fato, aos seus olhos, a

sua “re con ci li a ção” com um mun do onde não so -

men te “tudo é per mi ti do” (fór mu la do ni i lis mo),

mas tam bém onde tudo (a ex ter mi na ção dos ho -

mens em nome de sua “su per flu i da de”) ti nha se

tor na do “pos sí vel”, um mun do onde te mos que

con ti nu ar, ape sar de tudo, a vi ver. A ex pres são

amor fati não per ten ce, de ma ne i ra al gu ma, ao

vo ca bu lá rio de Han nah Arendt. E se eu es co lhi

este sub tí tu lo para o meu li vro Três mu lhe res em

tem pos som bri os: Edith Ste in, Han nah Arendt, Si -

mo ne Weil, é pre ci sa men te para mar car a opo si -

ção en tre duas ati tu des bem di fe ren tes com re la -

ção à vida: o amor pelo mun do em Han nah

Arendt, como uma ati tu de de res pon sa bi li da de

po lí ti ca, sem ne nhu ma co no ta ção re li gi o sa, en -

quan to o amor fati ni etzschi a no e es tói co re pre -

sen ta a “ace i ta ção”, a aqui es cên cia, ou ain da a re -

sig na ção ao des ti no, que ca rac te ri za ria mais a ati -

tu de de Si mo ne Weil e de Edith Ste in, im preg na -

da de re li gi o si da de, uma ce den do à atra ção da

con ver são, a ou tra he si tan do in ces san te men te na

en tra da da Igre ja.

IHU On-Line – Em que me di da esse en ten di -

men to pos si bi li ta fun da men tar o en ga ja -

men to po lí ti co? Por que Arendt não se in te -

res sou pela ques tão da li ber ta ção da mu -

lher quan do vi veu nos EUA?
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Sylvie Cour ti ne-De namy – O seu ami go Hans

Jo nas21 ex pli ca este de sin te res se pela con di ção fe -

mi ni na com base no fato de que Han nah Arendt

que ria con ser var as suas “qua li da des” fe mi ni nas,

isto é, os pri vi lé gi os li ga dos à con di ção fe mi ni na.

Para ele, o ter mo “fe mi nis mo” tem, in dis cu ti vel -

men te, uma co no ta ção bem pe jo ra ti va: é si nô ni -

mo de vul ga ri da de e agres si vi da de. Uma fra se de

Han nah Arendt, em sua en tre vis ta com Ga uss22,

foi pro nun ci a da a fa vor des ta ex pli ca ção bas tan te

con ser va do ra: “Sem pre achei que exis ti am ati vi -

da des de ter mi na das que não con vi nham às mu -

lhe res. Dar or dens não fica bem para uma mu lher, 

e é a ra zão pela qual ela deve es for çar-se a evi tar

tais si tu a ções se qui ser, ape sar de tudo, con ser var

suas qua li da des fe mi ni nas…”. Se dar or dens não

fica bem para uma mu lher, é por que Han nah

Arendt se apóia na po lí ti ca no sen ti do aris to té li co

do ter mo, a sa ber, a to ma da de de ci são pela pa la -

vra e a per su a são e não pela for ça e a vi o lên cia.

Mas me pa re ce tam bém, as sim como ela mes ma o 

diz em al gum lu gar, que o com ba te pela li be ra ção

fe mi ni na, tal como se apre sen ta va em sua épo ca,

lhe pa re cia pu ra men te “so ci al”, abs tra to e ine fi -

caz: ela es pe ra va, por tan to, das mu lhe res, que

elas se com pro me tes sem ao mes mo tí tu lo que os

ho mens na via “po lí ti ca”. Assim como ela o ex pli -

ca em seu Jour nal de pen sée, não se deve con fun -

dir a par te com o todo. “Essen ci a li zar”, glo ba li zar,

é este o erro: “o ab sur do que con sis te em or ga ni -

zar as mu lhe res na qua li da de de mu lhe res. O pe -

ca do mor tal con sis te em fa zer pas sar o mé ros (= a 

par te) por um ge nos (= o todo): con ce i to de

raça”. Aliás, tais eram, já, os ar gu men tos in vo ca -

dos por Rosa Lu xem bur go23. E no ar ti go que ela

con sa grou à La Pas si o na ria24, em Vi das po lí ti cas,

Han nah Arendt faz pre ci sa men te o elo gio da que la 

que ti nha es co lhi do “a pe que na di fe ren ça” con tra

a “igual da de su fra gis ta”. Acho que ela te ria zom -

ba do do con ce i to de “dis cri mi na ção po si ti va”,

que ir rom peu em nos sa épo ca, e prin ci pal men te

no que se re fe re à ques tão da quo ta da re pre sen ta -

ção fe mi ni na na po lí ti ca. A pró pria Han nah

Arendt fi cou mu i tas ve zes ir ri ta da pelo pa pel de

“mu lher como ex ce ção” que pre ten di am fazê-la

re pre sen tar (a pri me i ra mu lher fi ló so fa, a pri me i -

ra mu lher a ser con vi da da nas con fe rên ci as de

Prin ce ton etc…), pois isso lhe lem bra va o sta tus

dos “ju de us como ex ce ção”, que lhe ca u sa va

hor ror. A seus olhos, todo in di ví duo, seja mu lher

ou ho mem, deve o seu sta tus tão so men te à sua

com pe tên cia.

IHU On-Line – A con fis são de Arendt a Hans 

Jo nas de que, após se ocu par da po lí ti ca,

iria de di car-se a co i sas ur gen tes, não con -

tra diz, em cer to sen ti do, o va lor que sem pre 

deu à ação po lí ti ca, além de pres su por um

du a lis mo que pri vi le gia a te o ria em re la ção

à prá xis?

Sylvie Cour ti ne-De namy – Se a His tó ria não ti -

ves se ir rom pi do na vida de Han nah Arendt sob a

for ma do hi tle ris mo e das per se gui ções con tra os

ju de us, en tra van do a sua car re i ra uni ver si tá ria,

tor na-se cla ro que a sua re fle xão não se te ria vol -

ta do e de mo ra do no des ti no dos ju de us, nas con -

se qüên ci as pa ra do xa is da eman ci pa ção que os

trans for ma ram em pá ri as ou em no vos ri cos, que

ela não te ria re a li za do uma pes qui sa so bre as Ori -

gens do to ta li ta ris mo, que não te ria re fle ti do tan to

na de ca dên cia da po lí ti ca em nos so tem po, e que

ela nos te ria en tre gue de ime di a to A vida do es pí ri -

to. Entre tan to, o que foi para ela uma “má sor te”

tal vez cons ti tua para nós, ao con trá rio, uma “sor -

te”, a de ver sen do ela bo ra da a pro cu ra de uma

nova po lí ti ca que, indo de en con tro à tra di ção do

pen sa men to fi lo só fi co, não pri vi le gi a ria mais, de

modo ex clu si vo, a tor re de mar fim, não afir ma ria

mais a su pre ma cia do bios the o re ti kos, mas as su -

mi ria, como fio con du tor, a plu ra li da de, a na ta li -
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21 Hans Jo nas (1902-1993): fi ló so fo ale mão, na tu ra li za do nor te-ame ri ca no, um dos pri me i ros pen sa do res a re fle tir so bre as no vas 
abor da gens éti cas do pro gres so tec no ci en tí fi co. A sua obra prin ci pal in ti tu la-se: Das prin zip ve rant wor tung. Ver such ei ner 
et hik für die tech no lo gis che zi vi li sa ti on, 1979. (Nota da IHU On-Line)

22 Chris ti an Ga uss (1878-1951): crí ti co li te rá rio e pro fes sor de li te ra tu ra ame ri ca no. (Nota da IHU On-Line)
23 Rosa Lu xem bur go (1870-1919): fi ló so fa mar xis ta e re vo lu ci o ná ria po lo ne sa. Par ti ci pou na fun da ção do gru po de ten dên cia

mar xis ta que vi ria a tor nar-se, mais tar de, o Par ti do Co mu nis ta Ale mão. (Nota da IHU On-Line)
24 La Pas si o na ria (1895-1989): lí der es pa nho la co mu nis ta. (Nota da IHU On-Line)



da de e a ca pa ci da de de atu ar, em que con sis te a

es sên cia do ho mem, bem como a sua ca pa ci da de

de jul ga men to.

IHU On-Line – A se nho ra po de ria ex pli car o

sen ti do de sua afir ma ção em en tre vis ta à

nos sa re vis ta, edi ção 168, de 12-12-2005,

quan do dis se que o elo en tre Arendt e He i -

deg ger é de uma “fi de li da de in fi el”?

Sylvie Cour ti ne-De namy – Han nah Arendt fi -

cou, du ran te toda a sua vida, fas ci na da por aque le 

que ela cha ma, na ho me na gem que ela lhe pres ta

por oca sião de seus oi ten ta anos, “o rei se cre to”,

que en si nou a pen sar a jo vem es tu dan te de de zo i -

to anos que ela era en tão, na épo ca em que fre -

qüen tou seus cur sos em Mar burg. Sua in ten ção

era de di car-lhe o li vro a Con di ção do ho mem mo -

der no, con fes san do: “E ele te deve tudo em to dos

os sen ti dos”, ra zão do seu des pe i to quan do o Sr.

He i deg ger não res pon deu ao en vio do seu li vro

que ela con si de ra va como o seu li vro de “te o ria

po lí ti ca”. Pa re ce, mu i tas ve zes, que o seu pen sa -

men to é uma re a ção con tra He i deg ger, e esta é

uma ma ne i ra de ser-lhe fiel, sen do-lhe, ao mes mo

tem po, in fi el. Assim, por exem plo, a sua in sis tên -

cia so bre o tema da “na ta li da de” como pro mes sa

de um novo iní cio, em opo si ção a “o ser em di re -

ção à mor te” que ca rac te ri za, em He i deg ger, a es -

sên cia do ho mem. Ou ain da, en quan to o Sr. He i -

deg ger lhe con fes sa, em sua cor res pon dên cia, que 

não tem gran de in te res se pela po lí ti ca, ela, ao

con trá rio, ma ni fes ta um enor me in te res se pela

mes ma, va lo ri zan do a ação, jul gan do, como Leo

Stra uss25, que a ques tão da “boa so ci e da de” está

no âma go da vida po lí ti ca a par tir do ano de 1933. 

Do mes mo modo, o em pe nho sus ten ta do por

Arendt en con tra a sua for mu la ção na ex pres são

“pre o cu pa ção pelo mun do”, con ce i tos que se en -

con tram bem pre sen tes em He i deg ger igual men te

onde, des de Ser e tem po, o fato de de di car aten -

ção in di ca a fi ni tu de ca rac te rís ti ca do ser no mun -

do em opo si ção ao “bem de Deus (imor tal) úni co

sus ce tí vel de con clu ir a si mes mo, de acor do com

a sua pró pria na tu re za”, mes mo se am bos os con -

ce i tos não abran gem, evi den te men te, a mes ma

re a li da de para os dois au to res. E se He i deg ger

pas sou ao lado do “cen tro da po lí ti ca”, con for me

afir ma do por ela em O in te res se pela po lí ti ca no

pen sa men to fi lo só fi co eu ro peu hoje (1954), é pre -

ci sa men te por que ele omi tiu pen sar “o ho mem

como ser atu an te”, pri vi le gi an do a per gun ta “Como 

é que de ve mos pen sar?”, com re la ção à per gun ta

kan ti a na “O que de ve mos fa zer?”, e não he si tan -

do em iden ti fi car o “pen sar” e o “atu ar”. Ora, uma 

equi va lên cia des sas é inad mis sí vel para Han nah

Arendt, cons ti tu in do a ação de co mum acor do e o

pen sa men to so li tá rio duas po si ções “exis ten ci a is”

to tal men te di ver sas. Se Han nah Arendt de sa fia

tam bém a “pen sar o que nós fa ze mos”, se ela tam -

bém en fa ti za o fato de que o ho mem mo der no

não per deu as suas fa cul da des, que ele tem a ne -

ces si da de de pen sar, ela con vi da, do mes mo modo,

a re cu pe rar a fa cul da de de atu ar, atu al men te mo -

no po li za da pe los ci en tis tas. A “pre o cu pa ção pelo

mun do”, em Han nah Arendt, con sis te, por tan to,

num va i vém en tre a ação e o es pí ri to, mais do que

numa ab di ca ção da ca te go ria da ação.

IHU On-Line – Gos ta ria de acres cen tar al -

gum as pec to não ques ti o na do?

Sylvie Cour ti ne-De namy – “Não re por tar-se

nem ao pas sa do, nem ao fu tu ro, mas es tar ple na -

men te pre sen te”: este é o im pe ra ti vo ao qual Han -

nah Arendt se ate ve e co lo cou em prá ti ca de po is de 

tê-lo des co ber to na Ló gi ca do seu mes tre Karl Jas -

pers. Essa tam bém é a di vi sa que po de ria gui ar-nos 

nes te mun do já des ti tu í do de re fe rên ci as.
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Três mu lhe res em bus ca da ver da de e da jus ti ça

Entre vis ta com Emma nu el Ga bel li e ri

Emma nu el Ga bel li e ri é dou tor em Fi lo so fia e

pro fes sor na Fa cul da de de Fi lo so fia da Uni ver si -

da de de Lyon, Fran ça. Para ele, a bus ca da ver da -

de e da jus ti ça é o pri me i ro pon to em co mum en -

tre as fi ló so fas Edith Ste in, Si mo ne Weil e Han nah

Arendt. Além dis so, se guin do uma tra di ção so crá -

ti ca, elas não con ce bem “a fi lo so fia au tên ti ca sem

uma re la ção di re ta com a vida pú bli ca”. As afir ma -

ções fo ram fe i tas em en tre vis ta que Ga bel li e ri con -

ce deu à IHU On-Line des ta se ma na por e-mail.

Ou tro pon to no tá vel en tre elas, men ci o na o en tre -

vis ta do, é “pen sar a con di ção hu ma na con cre ta de 

ma ne i ra que as con di ções de exis tên cia do ho -

mem se jam hu ma nas, e não de su ma nas”. O fato

de as três te rem fu gi do do na zis mo e de seu pen sa -

men to de se jar “tor nar o mun do ha bi tá vel, de pro -

te ger a fra gi lidade da exis tên cia” e de re fle tir so -

bre “as ex pe riên ci as de vida co mum en tre os ho -

mens em vez de cons tru ir pa lá ci os de idéi as abs -

tra tas” mostra ou tro di fe ren ci al de sua obra.

Entre suas pu bli ca ções, ci ta mos: Si mo ne Weil: 

uma fi lo so fia da me di a ção e do dom, in Si mo ne

Weil, Ação e con tem pla ção, (G. P. di Ni co la –

M. C. Bin ge mer org.), São Pa u lo: Edusc, 2005;

“Vie pu bli que et vita ac ti va chez S.Weil et H.

Arendt”, Ca der nos Si mo ne Weil, 1999, p.135-52;

e “Etre et Don. S.Weil et la phi lo sop hie”, Bi blio-

thèque phi lo sop hi que de Lou va in, n° 57, Pe e ters,

Lou va in-Pa ris, Dud ley, 2003.

IHU On-Line – O que ca rac te ri za a ex pe riên -

cia mís ti ca de Si mo ne Weil, Han nah Arendt 

e Edith Ste in? De que ma ne i ra elas po dem

tra zer uma nova luz para a dis cus são do gê -

ne ro, da re li gião, da mís ti ca com pa ra da e

do atu al diá lo go in ter-re li gi o so?

Emma nu el Ga bel li e ri – Não há nem tes te mu -

nho de uma ex pe riên cia mís ti ca, nem fi lo so fia

mís ti ca em Arendt. Ou en tão se de ve ria con si de rar 

que o que ela diz em cer tos tex tos so bre o amor ou 

so bre a trans cen dên cia da “vida da men te” em re -

la ção ao mun do e ao es pa ço pú bli co faz às ve zes

de uma es pé cie de “mís ti ca ne ga ti va”, da mes ma

ma ne i ra que se fala em “te o lo gia ne ga ti va”. Há

uma im por tan te fi lo so fia e te o lo gia mís ti ca em

Ste in, po rém es sen ci al men te nu tri da de sua le i tu ra 

dos mís ti cos, so bre tu do Te re sa de Li si e ux26 e São

João da Cruz. Inver sa men te, o pen sa men to mís ti -

co de Si mo ne Weil de sen vol veu-se ini ci al men te

com base em uma ex pe riên cia pes so al ab so lu ta -

men te im pre vi sí vel (veja Espe ra de Deus “Cris to

ba i xou e me to mou”) e so men te de po is é que ela

des co briu os gran des mís ti cos cris tãos como João

da Cruz.

O pon to co mum en tre Ste in e Weil é, por um

lado, ver na vida mís ti ca a re a li za ção do im pul so

fi lo só fi co até a ver da de, e, de ou tro, en tre tan to,

não ter en ten di do isso como le van do obri ga to ri a -

men te para uma subs ti tu i ção da mís ti ca pela fi lo -

so fia. Na me di da em que a vida mís ti ca deve ins -

pi rar a ação aqui em ba i xo, ela não eli mi na, mas

sim acen tua, a exi gên cia crí ti ca e re fle xi va da in te -

li gên cia. Re me to para o meu es tu do “Si mo ne

Weil: ra zão fi lo só fi ca e amor so bre na tu ral em
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26 San ta Te re sa de Li si e ux (1873-1897): San ta fran ce sa tam bém co nhe ci da como San ta Te re si nha do Me ni no Je sus. Aos 14
anos, pas sou por uma ex pe riên cia que cha mou de “No i te da mi nha con ver são”. Seis me ses de po is, Te re sa de ci diu que que ria
en trar para a Ordem das Car me li tas Des cal ças. Como a pou ca ida de a im pe dia, foi le va da por fa mi li a res, em no vem bro de
1887, para uma au diên cia com o Papa para pe dir a ex ce ção. Em abril do ano se guin te, foi ace i ta. Mor reu em 1897, com ape -
nas 24 anos. Foi ca no ni za da pelo Papa Pio XI. (Nota da IHU On-Line)



Expé ri en ce phi lo sop hi que, Expé ri en ce mysti que”

(ed. Ph.Ca pel le, Cerf, col. Phi lo sop hie & Théo lo -

gie. Pa ris, 2005, p. 207-220).

Das três au to ras, ape nas Weil de sen vol veu

uma fé com pa ra da (Gré cia, cris ti a nis mo, Índia,

mas tam bém o Egi to, Chi na etc.) e a in tu i ção de

uma das re li giões que a tor na pro fé ti ca em re la ção 

ao diá lo go in ter-re li gi o so atu al. No en tan to, con -

fun de-se oca si o nal men te seu pen sa men to com

um “sin cre tis mo” que ela re cu sou ex pli ci ta men te,

ou en tão se des co nhe ce o sig ni fi ca do de sua crí ti -

ca ao ju da ís mo (que ela in ter pre ta equi vo ca da -

men te como um ex clu si vis mo do “povo ele i to”,

opon do-se, en tão, no seu en ten der, ao uni ver sa -

lis mo da sal va ção indo da Ali an ça de Deus como

Noé até as “se men tes do Ver bo”, pre sen tes em to -

das as cul tu ras). Dada a im pos si bi li da de de de lon -

gar-me, re me to à sín te se in ter pre ta ti va do “cris to -

cen tris mo” we i li a no, pro pos ta em meu li vro Etre

et Don. Simone Weil et la philosophie (Pe e ters:

Louvain, 2003, Cap.VI, p.375-430).

IHU On-Line – Como foi o con ví vio de cada

uma com a re sis tên cia con tra o re gi me to ta -

li tá rio na zis ta-fas cis ta?

Emma nu el Ga bel li e ri – As mo da li da des da re -

sis tên cia têm sido, ao mes mo tem po, co muns e

dis tin tas. Por se rem ju di as, elas ti ve rem que fu gir

do na zis mo de ma ne i ras di fe ren tes: Ste in de sua

vida re li gi o sa até o mo men to em que isso de i xou

de ser pos sí vel; Arendt, de i xan do a Eu ro pa; e

Weil, en tran do di re ta men te na Re sis tên cia em

Mar se lha, na rede do mo vi men to clan des ti no de -

no mi na do Té mo ig na ge chré ti en. Assim, Si mo ne

Weil pro lon ga va o cons tan te ape lo vi vi do des de

os anos 1930 para se en vol ver di re ta men te na

ação so ci al e po lí ti ca ao mes mo tem po que de sen -

vol via sua re fle xão teó ri ca pa ra le la men te. Ela foi

pro va vel men te a úni ca que se en vol veu des sa ma -

ne i ra. Mas o pri me i ro pon to co mum en tre elas é

cer ta men te, na li nha da tra di ção so crá ti ca que liga 

a pro cu ra da ver da de e da jus ti ça, não con ce ber a

fi lo so fia au tên ti ca sem uma re la ção di re ta com a

vida pú bli ca (como ates ta a obra De l’é tat (Édi -

ti ons du Cerf, Pa ris, 1989), de Ste in). Dito isso, é

em Arendt e Weil que a com pre en são do fe nô me -

no to ta li tá rio foi ta re fa fun da men tal. A tri lo gia das

Ori gi nes du to ta li ta ris me (Pa ris: Edi ti ons du Se u il,

1972)27 é (com La vie de l’es prit ina ca ba da) a

obra-mor de Arendt. Embo ra não haja uma obra

equi va len te em Weil, pode-se, ain da as sim, con si -

de rar que mu i tos gran des tex tos do pe río do lon -

dri no cum prem esse pa pel e pos su em a mes ma

meta teó ri ca: a ela bo ra ção de uma fi lo so fia do to -

ta li ta ris mo (e aqui não se deve es que cer ou tro

pon to co mum, que é o de con si de rar que hou ve

duas for mas de re gi me to ta li tá rio no sé cu lo XX: o

na zis mo e o fas cis mo). Nes se pla no, apa re ce uma

di ver gên cia en tre a aná li se de Arendt que se pre -

ten de pu ra men te “po lí ti ca” (o to ta li ta ris mo como

des tru i ção da plu ra li da de hu ma na em nome de

um de se jo de re du ção do hu ma no a um pro ces so

de ho mo ge ne i za ção, ins pi ra do das ciên ci as da na -

tu re za) e a aná li se we i li a na que é “re li gi o sa”,

numa ma ne i ra pa ra le la à de E. Vo e ge lin28 (que

Arendt cri ti cou nos Esta dos Uni dos ou de Ray -

mond Aron29, que fala dos re gi mes to ta li tá ri os em

ter mos de “re li giões se cu la res”). Acho que se as

aná li ses es tão em opo si ção a esse res pe i to (veja o

pro ble ma da se pa ra ção arend ti a na en tre re li gião e 

po lí ti ca), elas são, en tre tan to, mais com ple men ta -

res do que anti-éti cas, pois Weil tem ana li sa do

mais o fe nô me no de pa i xão co le ti va e de ido la tria

da po tên cia ca rac te rís ti ca do to ta li ta ris mo nas cen -

te. Como Arendt se be ne fi ci ou do co nhe ci men to

dos cam pos de ex ter mí nio e do es ta li nis mo, ela
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27 Ori gens do to ta li ta ris mo. Rio de Ja ne i ro: Do cu men tá rio, 1975-1976. (Nota da IHU On-Line)
28 Eric Vo e ge lin (1901-1985) : Estu di o so ale mão que ca u sou co mo ção nos me i os aca dê mi cos, ao clas si fi car mo vi men tos po lí ti cos 

mo der nos - como o po si ti vis mo e o mar xis mo - como gnós ti cos, de modo que não pas sa ri am de no vas ver sões de uma ve lha
he re sia com ba ti da pela Igre ja Ca tó li ca. Foi alu no de Hans Kel sen, mas aca bou emi gran do para a Lou i si a na, no Sul dos Esta dos 
Uni dos, du ran te a di ta du ra de Hi tler. Foi lá que es cre veu a ma i o ria de seus li vros. Em gran de par te de vi do à di fu são das te ses
de Vo e ge lin, ins pi ra das por au to res mo der nis tas, tem ha vi do re cen te men te uma onda de es tu dos “re vi si o nis tas” so bre gno se,
ques ti o nan do a va li da de do ter mo e bus can do re de fi nir seu sig ni fi ca do. De suas obras, ci ta mos A nova ciên cia da po lí ti ca.
2. ed. Bra sí lia : Uni ver si da de de Bra sil, 1982. (Nota da IHU On-Line)

29 Ray mond Aron (1905-1983): Fi ló so fo, so ció lo go e co men ta dor po lí ti co fran cês, co nhe ci do pelo seu pro fun do co nhe ci men to
da ide o lo gia es quer dis ta fran ce sa do sé cu lo XX, a qual ana li sou com gran de ce ti cis mo. (Nota da IHU On-Line)



te o ri zou mu i to mais o pla ne ja men to ci en tí fi co date o ri zou mu i to mais o pla ne ja men to ci en tí fi co da

des tru i ção da plu ra li da de hu ma na, pró pria do to -

ta li ta ris mo ins ti tu í do.

IHU On-Line – Qu a is se ri am as re la ções que 

po dem ser es ta be le ci das en tre cris ti a nis mo

e po lí ti ca em Weil e Arendt? O se nhor afir -

ma que, di fe ren te men te de Weil, Arendt pa -

re ce es ta be le cer uma re la ção de ex clu são

mú tua en tre a po lí ti ca e a re li gião. O se nhor 

po de ria ex pli car me lhor essa afir ma ção?

Emma nu el Ga bel li e ri – Arendt tem a con vic -

ção de que a po lí ti ca não pre ci sa do ele men to re li -

gi o so e que pre ten der ar ti cu lar am bos leva até sua

per ver são mú tua, com a re li gião tor nan do-se te o -

cra cia, e a po lí ti ca lo cal de pa i xões re li gi o sas.

Enquan to está cons ci en te dos mes mos pe ri gos (o

que a leva, por exem plo, a ser mu i to crí ti ca para

com a his tó ria po lí ti ca do cris ti a nis mo), Weil con -

si de ra in ver sa men te, no en tan to, que é pos sí vel

es ca par do fe nô me no de ido la tria do co le ti vo pró -

pria do po lí ti co (as “re li giões se cu la res”) so men te

quan do se é ins pi ra do por uma re li gião da trans -

cen dên cia, co lo can do o Bem ab so lu to além do

mun do e da ci da de. Embo ra, para ela, es te ja lon -

ge de ser uma uto pia to ta li tá ria, o pla to nis mo é a

afir ma ção da dis tân cia ir re du tí vel en tre o Bem

(Deus) e o ne ces sá rio (o mun do). Ao mes mo tem -

po, ofe re ce uma te o ria das me di a ções (me ta xu)

en tre o di vi no e o ter re no, que anun cia a Enca na -

ção cris tã, por onde a re li gião pode ser uma “fon te 

de ins pi ra ção” para o po lí ti co sem ja ma is con se -

guir “do mi ná-lo”. Uma ci vi li za ção do Enra ci ne -

ment se ria, por tan to, uma ci vi li za ção onde os va -

lo res trans cen den ta is da men te, as re a li da des di vi -

nas, ao des cer na cul tu ra, tor nar-se-iam as fon tes

vi ta is da vida pú bli ca, de acor do com um mo vi -

men to que pro lon gas se a ver da de da Encar na ção

cris tã como “re a li za ção da cri a ção”.

Dito isso, mu i tos co men ta ris tas têm evi den -

ci a do, na pró pria Arendt, uma pre sen ça de re fe -

rên ci as re li gi o sas em seu pen sa men to po lí ti co; o

prin cí pio de “na ta li da de” e de “co me ço”, ti ra do

de Agos ti nho30 como fun da men to do con ce i to de

“ação”, a re fe rên cia evan gé li ca ao “per dão” e à

“pro mes sa” como ca te go ri as de al can ce emi nen -

te men te po lí ti co em Con di ti on de l’hom me mo der -

ne (Pa ris, Cal mann-Levy, 1961). Tra tar-se-á de

uma “la i ci za ção” de te mas cris tãos se cu la ri za dos

ou de uma ins pi ra ção do po lí ti co pelo re li gi o so? O

de ba te con ti nua aber to. O con fron to nes se pla no

do pen sa men to de am bos es ses au to res foi o tema 

do Fó rum Inter na ci o nal de Lyon Amor mun di-

Amor Dei. Si mo ne Weil e Han nah Arendt, nú me -

ro es pe ci al da re vis ta Théop hil yon, IX-2, 2004.

IHU On-Line – Como es sas mu lhe res re ve la -

ram, em sua vida e sua mor te, algo novo so -

bre as pos si bi li da des que a mu lher tem para 

mo di fi car pro fun da men te a con di ção hu ma -

na? Qu a is se ri am as ba ses da éti ca, da al te -

ri da de, cons tru í das por es sas três mu lhe res

e que fi ca ram como um le ga do para a con -

tem po ra ne i da de?

Emma nu el Ga bel li e ri – Eu não di ria que Ste in,

Arendt ou Weil são pen sa do ras que que i ram

“mo di fi car” a con di ção hu ma na. O que é pre ci -

sa men te um no tá vel pon to co mum ne las é que rer 

pen sar a con di ção hu ma na con cre ta de ma ne i ra

que as “con di ções de exis tên cia” do ho mem se -

jam hu ma nas, e não de su ma nas. Para isso, não

se pode que rer pen sar a con di ção hu ma na (como

a mo der ni da de de se ja os so nhos pro me téi cos e

to ta li tá ri os), mas sim, de fi nir a hi e rar quia de ní -

ve is e a plu ra li da de dos “exis ten ci a is” que a cons -

ti tu em. Ação, con tem pla ção e aten ção em Arendt

e Weil, cor po-alma-men te em Ste in (en quan to,

para ela, po tên ci as da vida e não es que mas abs -

tra tos) são, por exem plo, os mar cos an tro po ló gi -

cos fun da men ta is.

A se guir vêm ca te go ri za ções mais fi nas: tra -

ba lho/obra/ação, se gui das pela aná li se da vita

con tem pla ti va em Arendt, ou en tão ciên cia/tra ba -

lho/arte/po lí ti ca/re li gião, em Weil, so bre as qua is
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30 Au ré lio Agos ti nho, Agos ti nho de Hi po na ou San to Agos ti nho (354-430): Bis po ca tó li co, teó lo go e fi ló so fo. É san to e dou tor da
dou tri na da Igre ja Ca tó li ca. Suas Con fis sões são ge ral men te con si de ra das como a pri me i ra au to bi o gra fia. Agos ti nho des cre ve 
sua vida des de sua con cep ção até sua en tão (com cer ca de 50 anos) re la ção com Deus e ter mi na com um lon go dis cur so so bre
o li vro do Gê ne sis, no qual de mons tra como in ter pre tar a es cri tu ra. A cons ciên cia psi co ló gi ca e a auto-re ve la ção da obra ain da
im pres si o nam os le i to res. (Nota da IHU On-Line)



po dem sur gir di ver gên ci as: em par ti cu lar, Arendt

re duz o tra ba lho a uma re la ção do ho mem com as 

co i sas e as ne ces si da des da vida bi o ló gi ca, e Weil

vê, ao con trá rio, um lo cal de re ve la ção on to ló gi ca

e de so li da ri e da de en tre os ho mens. Ou en tão

Arendt, que nes se pon to de pen de de He i deg ger,

se ins cre ve na crí ti ca ra di cal da “on to te o lo gia”, lá

onde a ori gi na li da de de Weil é o de sen vol vi men to 

de uma me ta fí si ca cris to ló gi ca e tri ni tá ria (ou seja,

não-on to te o ló gi ca no sen ti do de He i deg ger). Mais 

além das pos sí ve is di ver gên ci as, en tre tan to, o et hos,

ou a ati tu de co mum, pa re ce-me im por tan te, isto

é, a aten ção prin ci pi al dada à “em pa tia” para com 

ou trem (Ste in), à “plu ra li da de” hu ma na (Arendt),

à exis tên cia do “ou tro como ou tro” (Weil), o de se -

jo de tor nar o mun do ha bi tá vel, de pro te ger a fra -

gi li da de da exis tên cia, de pen sar as ex pe riên ci as

de vida co mum en tre os ho mens em vez de cons -

tru ir pa lá ci os de idéi as abs tra tas. Ali re si de algo

que ten de a clas si fi car es sas fi gu ras na li nha de

uma fi lo so fia exis ten ci al (em opo si ção às me ras fi -

lo so fi as da es sên cia e a uma tra di ção por de ma is

raci o na lis ta), mas que de no ta tam bém, quem sabe, 

uma ma ne i ra “fe mi ni na” de abor dar e ela bo rar as

ques tões on to fe no me no ló gi cas e an tro po ló gi cas.

Embo ra Ste in, Weil e Arendt sim bo li zem a en tra -

da no sé cu lo XX, de ple no di re i to, das mu lhe res na 

his tó ria da fi lo so fia, elas cris ta li zam tam bém aten -

ção para as con di ções de vida, para a “na ta li da -

de”, a “ci da de”, uma éti ca da aten ção e da com -

pa i xão em re la ção à cri an ça (Ste in), ao opri mi do

(Weil) e ao pá ria (Arendt), uma po lí ti ca da in te ra -

ção e da so li da ri e da de en tre os ho mens, que pa re -

cem con so an tes com va lo res, e uma ins pi ra ção

propri a men te “fe mi ni na” quan to aos va lo res “mas -

cu li nos” de for ça, de po tên cia e de in te lec tu a li da -

de pura. Des se pon to de vis ta, as aná li ses de Ju lia

Kris te va31 (“Le gé nie fe mi nin”: 1. H. Arendt) apli -

cam-se tam bém, tal vez, a Ste in, mas tam bém,

mais ain da, a Weil: des de o tex to de sua ju ven tu de 

so bre “O con to dos seis cis nes de Grimm até o

Pro je to de en fer me i ras de pri me i ra li nha”, apre -

sen ta do em Lon dres ao ge ne ral De Ga ul le e aos

ali a dos, a fi gu ra da mu lher que sal va e dá sua vida 

não de i xou de ha bi tá-la e tan to sua vida como sua 

mor te ates tam isso.

IHU On-Line – Como o se nhor ca rac te ri za ria

a éti ca da su pe ra ção da vi o lên cia e a cons tru -

ção de uma so ci e da de de paz e da não-vi o lên -

cia em cada uma des sas três mu lhe res?

Emma nu el Ga bel li e ri – Na base de sua con -

cepção do mun do, e dos im pe ra ti vos que nor te i am

sua ação prá ti ca, há em Ste in a in sis tên cia so bre a

uni ci da de ab so lu ta da pes soa que é, as sim, “ima -

gem de Deus”; em Arendt, o prin cí pio da “plu ra li -

da de” hu ma na; em Weil o da “co e xis tên cia” en tre 

os se res (que dá ao as sun to uma di men são cós mi -

ca). Esse prin cí pio da igual dig ni da de e do igual

di re i to é o prin cí pio fun da men tal de uma fi lo so fia

da paz. Em opo si ção, a fon te da vi o lên cia é a au -

sên cia de aten ção para exis tên cia dos ou tros

como ou tros, o que sub ten de a as fi xia do olhar e

da cons ciên cia pelo mero de se jo de exis tên cia e

ex pan são de si do ego.

A par tir dis so, a re fle xão pode abrir-se no

pla no po lí ti co. A ação arend ti a na é o lo cal onde

os ho mens se re ve lam em sua igual ca pa ci da de

de pa la vra, de es cu ta, e cons tro em, as sim, o es -

pa ço pú bli co que per mi te re sol ver me di an te a di -

vi são de um sen ti do co mum o que a ti ra nia ou o

to ta li ta ris mo re sol vem pela vi o lên cia. A “vida pú -

bli ca” e a le gi ti mi da de con fe ri da ao Esta do são,

tan to em Weil como em Ste in, o lo cal de um

pacto, de uma ali an ça que per mi te a co o pe ra ção

en tre os ho mens.

No en tan to, é pre ci so to mar em con ta uma

ou tra di men são em Ste in e Weil, de or dem re li gi o -

sa e mís ti ca, com base no fato de que, como o ho -

mem nun ca é o su fi ci en te men te jus to para al can -

çar a jus ti ça, ele deve abrir-se para a san ti da de de

Deus e para sua ca pa ci da de de as su mir a in jus ti ça
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31 Ju lia Kris te va: Psi ca na lis ta búl ga ra, pro fes so ra de Lin güís ti ca na Uni ver si da de de Pa ris e au to ra de mais de trin ta li vros con sa -
gra dos. Alu na de Ro land Bart hes, é uma das mais res pe i ta das in te lec tu a is da atu a li da de. Seus pen sa men tos en vol vem te o ria li -
te rá ria, se mi o lo gia, fi lo so fia e psi co lo gia. Escre veu tam bém qua tro ro man ces. Entre suas obras es tão: As no vas do en ças da
alma, Rio de Ja ne i ro: Roc co; Estran ge i ros para nós mes mos. Rio de Ja ne i ro: Roc co; O ve lho e os lo bos. Rio de Ja ne i ro:
Roc co. O jor nal fran cês Le Mon de, pu bli cou um ar ti go de Ro ger-Pol Dro it so bre Kris te va, em 18 de no vem bro de 2005, que a
IHU On-Line na edi ção 166, de 28 de no vem bro de 2005, pu bli cou sob o tí tu lo “Eu vivo com esse de se jo de sair de mim”.
(Nota da IHU On-Line)



hu ma na, para res pon der ver da de i ra men te à vi o -

lên cia. A “ciên cia da Cruz” (Ste in) e a me di ta ção

so bre a Cruz, como cen tro do mun do e da his tó ria

em Weil, são, en tão, ao mes mo tem po, lo cal de

re ve la ção do amor de Deus para os ho mens, o lo -

cal onde toma seu sen ti do de ma ne i ra ab so lu ta o

sa cri fí cio de sua pró pria via para ou trem que sem -

pre foi, nas so ci e da des hu ma nas, a al ter na ti va da

res pos ta au to má ti ca de vi o lên cia con tra a vi o lên -

cia. Para isso, po rém, é pre ci so (es ta mos fa lan do

com ter mos we i li a nos), que o ape go na tu ral à

exis tên cia seja subs ti tu í do pelo des li ga men to so -

bre na tu ral para con si go, de sa pro pri a ção essa que

tem seu mo de lo no ato de Cris to, que se “des po -

jou de sua di vin da de” e as su miu a “con di ção de

es cra vo” para tra zer para si e ani qui lar de fi ni ti va -

men te a vi o lên cia pra ti ca da con tra o ho mem.

Aqui, a re li gião é fon te de uma re vo lu ção an tro po -

ló gi ca, o que se jun ta a um pen sa men to como o

de René Gi rard32 hoje.
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32 René Gi rard (1923): Fi lo so fo e an tro pó lo go fran cês. Par tiu para os Esta dos Uni dos para dar au las de fran cês. É au tor de nu me -
ro sos li vros-cha ve, en tre eles La vi o len ce et le sa cré (A vi o lên cia e o sa gra do), em 1972; Des cho ses ca chées de pu is la
fon da ti on du mon de(Das co i sas es con di das des de a fun da ção do mun do), em 1978; e Le Bouc Émis sa i re(O Bode ex pi a -
tó rio), em 1982. To dos es ses li vros fo ram pu bli ca dos pela Edi to ra Ber nard Gras set de Pa ris. Ga nhou o Gran de Prê mio de Fi lo -
so fia da Aca de mia Fran ce sa, em 1996, e o Prê mio Mé di cis, em 1990. O seu li vro mais co nhe ci do em por tu guês é A vi o lên cia
e o sa gra do. São Pa u lo: Ed. Pers pec ti va, 1973. Re pro du zi mos uma en tre vis ta de Gi rard, ori gi nal men te pu bli ca da no jor nal
ita li a no, La Re pub bli ca, na IHU On-Line, nú me ro 92, de 15 de mar ço de 2004. (Nota da IHU On-Line)



Han nah Arendt e o pen sa men to sem am pa ros

Entre vis ta com André Du ar te

André Du ar te é pes qui sa dor de Han nah

Arendt e pro fes sor no De par ta men to de Fi lo so fia

da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná. Gra du a do

em Ciên ci as So ci a is pela Uni camp, André Du ar te

é mes tre e dou tor em Fi lo so fia pela USP, com a

dis ser ta ção in ti tu la da Han nah Arendt e a di men -

são po lí ti ca do ju í zo re fle xi o nan te es té ti co kan ti a -

no e com a tese O pen sa men to à som bra da rup tu -

ra: po lí ti ca e fi lo so fia na re fle xão de Han nah Arendt,

respectivamente. Du ar te fez tam bém pós-dou to ra -

do na Uni ver si dad de Bar ce lo na, da Espa nha. É

au tor de O pen sa men to à som bra da rup tu ra.

São Pa u lo: Paz e Ter ra, 2000 e or ga ni za dor de A

ba na li za ção da vi o lên cia: a atu a li da de do

pen sa men to de Han nah Arendt. Rio de Ja ne i -

ro: Re lu me Du ma rá, 2004. Du ar te con ce deu uma

pri me i ra en tre vis ta por e-mail à IHU On-Line em

12 de de zem bro de 2005, e uma se gun da em 23

de fe ve re i ro de 2007 so bre Arendt e o di ag nós -

ti co po lí ti co e fi lo só fi co da mo der ni da de.

IHU On-Line – Como se re la ci o nam em

Han nah Arendt a po lí ti ca, a vida aca dê mi ca 

e o amor ao mun do?

André Du ar te – No pen sa men to arend ti a no, a

re la ção en tre po lí ti ca, vida aca dê mi ca e amor ao

mun do é in trín se ca e in dis so ciá vel, e pode ser

com pre en di da por meio do re cur so a al guns da -

dos bi o grá fi cos. Qu an do Arendt se ini ci ou na vida

aca dê mi ca, na Ale ma nha dos anos 1920, a po lí ti -

ca não era uma ques tão cen tral de seus es tu dos,

mu i to em bo ra a ques tão do amor mun di já es ti -

ves se pre sen te. Ela foi abor da da em sua tese de

dou to ra men to, in ti tu la da “O con ce i to de amor em 

San to Agos ti nho”, de fen di da em 1929, sob ori en -

ta ção de He i deg ger e Jas pers. Em seu úl ti mo ca pí -

tu lo, Arendt dis cu tia o pre ce i to cris tão do amor ao

pró xi mo como o fun da men to de uma vida co mu -

ni tá ria cris tã pri mi ti va, a qual, en tre tan to, te ria de

se com pa ti bi li zar com o prin cí pio fun da men tal de

uma re cu sa do mun do em nome do amor ao Cri a -

dor. O in te res se pela po lí ti ca sur giu ape nas a par tir 

de 1933, com a as cen são de Hi tler ao po der. A

par tir de en tão, mas ape nas gra da ti va men te, após 

uma ati tu de ini ci al de re cu sa ab so lu ta da aca de -

mia, Arendt pas sou a te cer o li a me que amar ra ria

de fi ni ti va men te a po lí ti ca, a vida aca dê mi ca e o

amor ao mun do em sua re fle xão.

IHU On-Line – O que pro mo veu a de si lu são

de Han nah Arendt com o mun do in te lec tu al? 

Como ela ve ria a aca de mia hoje?

André Du ar te – Seu pro fun do des gos to em re la -

ção à uni ver si da de deu-se em fun ção do en ga ja -

men to es pon tâ neo, ins tan tâ neo e en tu si as ma do

da in te lec tu a li da de ale mã à po lí ti ca de Hi tler. Mais 

pre ci sa men te, pen so que o fato de He i deg ger ter

as su mi do a re i to ria da Uni ver si da de de Fre i burg

te nha sido um cho que de ci si vo para ela. Arendt

cer ta vez afir mou que o pro ble ma não era o que

fa zi am os ini mi gos do povo ju deu (Arendt era ju -

dia), mas sim o que fa zi am aque les que di zi am ser

ami gos dos ju de us. A de si lu são foi tão for te que

ela che gou a ju rar ja ma is se en vol ver com o uni -

ver so aca dê mi co. Por cer to, esta ati tu de ini ci al foi

re con si de ra da al guns anos mais tar de, em nome

de com pre en der como o mal ab so lu to dos re gi -

mes to ta li tá ri os ha via se tor na do pos sí vel, tan to na 

Ale ma nha quan to na União So vié ti ca. Uma vez

res ta u ra do o laço ori gi ná rio que a vin cu la ra à vida 

in te lec tu al des de a ju ven tu de, Arendt se tor nou, já

nos Esta dos Uni dos, uma scho lar de re no me, le -
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ci o nando em Uni ver si da des de pres tí gio como

Chi ca go, Prin ce ton, Uni ver si da de da Ca li fór nia e,

fi nal men te, a New Scho ol for So ci al Re se arch. No

en tan to, é pre ci so ob ser var que ela ja ma is pre ten -

deu as su mir in te gral men te a fun ção de pro fes so ra

uni ver si tá ria. Ao ace i tar con vi tes para le ci o nar na -

que las uni ver si da des, uma das con di ções im pos -

tas era a de pre ser var tem po para suas pró pri as in -

ves ti ga ções, o que im pli ca va re cu sar o pa pel de

in te lec tu al uni ver si tá rio em tem po in te gral. Cre io

que este tipo de re cu sa se en con tra cada vez me nos 

pos sí vel no uni ver so aca dê mi co atu al, ca rac te -

rizado pelo ex ces so de tra ba lhos bu ro crá ti cos e

pela ex ces si va com pe ti ti vi da de aca dê mi ca, que

trans for ma os in te lec tu a is em má qui nas de pro du -

ção de pa pers e de cor re ção de tra ba lhos dos alu -

nos. Não cre io que Arendt es ta ria sa tis fe i ta com os 

ru mos da Uni ver si da de atu al, na qual, cada vez

me nos, os in te lec tu a is têm al gum tem po li vre para

pen sar seu pró prio tem po! Tudo é fe i to para ‘on -

tem’ e ra ras ve zes so bra tem po para pla ne jar o

hoje, quan to mais o ‘a ma nhã’. Fica di fí cil pro du zir 

algo re le van te nes se rit mo.

IHU On-Line – Qual o es pa ço de Han nah

Arendt no ce ná rio teó ri co do sé cu lo XX e o

que ela traz de con tri bu i ção, nes se sen ti do,

ao sé cu lo XXI?

André Du ar te – So bre tu do após a que da do

muro de Ber lim, o in te res se pelo pen sa men to

arend ti a no tem cres ci do con ti nu a men te, não ape -

nas no Bra sil, mas no mun do todo, como o ates ta

o gran de nú me ro de pu bli ca ções e co ló qui os de -

di ca dos a seu pen sa men to. Em 2006, por exem -

plo, es tão pre vis tos vá ri os co ló qui os co me mo ra ti -

vos de seu cen te ná rio: na UnB, na PUC-RJ e na

Fe de ral de Juiz de Fora; re cen te men te, hou ve um

co ló quio in ter na ci o nal na Fe de ral do Pará. Men -

ci o nei a que da do muro de Ber lin como uma re fe -

rên cia im por tan te por que, com o fim da ‘ve lha’

dis tin ção en tre di re i ta e es quer da, se gun do a qual

todo e qual quer in te lec tu al si tu a do fora do ho ri -

zon te am plo dos mar xis mos se ria, ne ces sa ri a men -

te, de di re i ta, abriu-se, na tu ral men te, um ma i or

es pa ço para a con si de ra ção das re fle xões de au to -

res que di fi cil men te se en ca i xa vam nos mol des es -

tre i tos da que la dis tin ção, como Arendt e Fou ca ult, 

por exem plo. Mas, no tem bem, não digo que a

dis tin ção en tre es quer da e di re i ta te nha de sa pa re -

ci do ou se tor na do ir re le van te! Pen so, ape nas,

que ela está em vias de se re de fi nir, vis to que a su -

pos ta he ge mo nia do pen sa men to úni co ne o li be -

ral, que, por vol ta dos anos 1990, pa re cia in ques -

ti o ná vel, tem sido fre qüen te men te ques ti o na da

por pen sa do res mar xis tas e não mar xis tas. Como

o pen sa men to de Arendt sem pre pro vo cou mu i ta

per ple xi da de en tre seus le i to res, dada sua in de -

pen dên cia e ori gi na li da de – ela já foi con si de ra da

como li be ral, con ser va do ra, por ve zes até mes mo

como re a ci o ná ria, e mes mo como re vo lu ci o ná ria!

–, pode-se di zer que a re cep ção e com pre en são de 

suas idéi as ten de a ga nhar cada vez mais es pa ço

em meio à cri se ide o ló gi ca do pre sen te, isto é, em

meio à cri se das an ti gas cer te zas. Suas con tri bu i -

ções para pen sar o pre sen te são inú me ras. Men -

ci o na ria, por exem plo, a sua ên fa se crí ti ca na per -

da de sen ti do da po lí ti ca e do es pa ço pú bli co em

meio à in ten si fi ca ção do em pre go da vi o lên cia

tec no ló gi ca; o pro ble ma da so bre de ter mi na ção

eco nô mi ca do es pa ço po lí ti co, que trans for ma o

ho mem po lí ti co em um tec no cra ta, o ci da dão em

um con su mi dor, e o es pa ço pú bli co em um mer -

ca do de tro cas eco nô mi cas; a trans for ma ção e fi -

xa ção do ser hu ma no na fi gu ra do ani mal la bo -

rans; a bes ta de tra ba lho con ti nu a men te ata da ao

ci clo fér reo da pro du ção e do con su mo abun dan -

te, mu ta ção que, por sua vez, trans for ma a po lí ti ca 

na ins tân cia de ge ra ção e ad mi nis tra ção da vida e

da fe li ci da de in con di ci o nal do ho mem de mas sa;

a crí ti ca da con cep ção mo der na da li ber da de como 

li be ra ção em re la ção às ta re fas e res pon sa bi li da -

des po lí ti cas etc.

IHU On-Line – Qu a is são as ca rac te rís ti cas

do “pen sa men to sem am pa ros” for mu la do

por Han nah Arendt?

André Du ar te – O pen sa men to ‘sem am pa ros’

de Arendt deve ser en ten di do como uma mo da li -

da de do pen sa men to con tem po râ neo, pós-me ta -

fí si co. Expli co-me. ‘Pós’-me ta fí si co não deve ser

en ten di do no sen ti do da qui lo que vem cro no lo gi -

ca men te de po is da me ta fí si ca, mas sim no sen ti do

da de ter mi na ção de um con fron to re fle xi vo com

os re sí du os im pen sa dos da per ma nên cia da me ta -

fí si ca no pre sen te: não se tra ta da subs ti tu i ção de

um cer to ar ca bou ço con ce i tu al por ou tro, su pos -
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ta men te mais ci en tí fi co e ne u tro, mas sim de um

‘ou tro’ modo de exer ci tar o pen sa men to por meio

de um cons tan te diá lo go crí ti co com o pas sa do e

com aqui lo que, nele, per ma ne ceu im pen sa do.

No caso de Arendt, o que per ma ne ceu im pen sa do 

fo ram as de ter mi na ções de mo crá ti cas ori gi ná ri as

da po lí ti ca oci den tal, en co ber tas pela tra di ção da

fi lo so fia po lí ti ca des de Pla tão. O pen sa men to sem

am pa ros de Arendt ousa pen sar seu pre sen te no

con tra pon to das in su fi ciên ci as e di le mas do já

pen sa do pela tra di ção, e, en quan to tal, se as su me

como um pen sa men to do por vir, como um pen sa -

men to in qui e to da pro cu ra e da in ter ro ga ção de -

sam pa ra da, des pro vi da das ga ran ti as e cer te zas

con ce di dos por só li dos fun da men tos con sa gra -

dos. Não por aca so, por tan to, Arendt as su miu o

en sa io, a re fle xão en sa ís ti ca, como o seu modo

pró prio de pen sar, tran si tan do e re vo lu ci o nan do a 

tem po ra li da de his tó ri ca ao sal tar li vre men te, às

ve zes numa úni ca pá gi na, en tre o pre sen te e o

pas sa do, bem como en tre os con ce i tos mais di ver -

sos de di fe ren tes fi ló so fos. Qu an do fi ló so fos de

for ma ção tra di ci o nal se in co mo dam com o li vre-

pen sa men to arend ti a no, ven do sua obra como

uma pro du ção hí bri da e con tra di tó ria, em que se

pre ten de ria con ci li ar uma con cep ção aris to té li ca

da ação, com uma con cep ção mo der na, kan ti a na, 

do ju í zo e do pen sa men to, o que eles de i xam de

per ce ber é que Arendt não está pre ten den do re u -

nir Kant e Aris tó te les em um todo sin cré ti co. O que 

eles de i xam de per ce ber é que nem Kant nem

Aris tó te les são to ma dos como re fe rên ci as que

pres cin dam da me di a ção cri a ti va de um pen sa -

men to in de pen den te, que se apro pria dos fi ló so -

fos do pas sa do e os trans for ma nes sa apro pri a ção, 

tor nan do-os ‘vi vos’ no va men te para pen sar o pre -

sen te e o pró prio fu tu ro. Tal con cep ção ori gi nal a

res pe i to do pen sa men to tam bém de cor re da for -

ma ção in te lec tu al arend ti a na, mar ca da pelo pen -

sa men to ra di cal e con fli tu o so de Ni etzsche e He i -

deg ger. Mas, so bre tu do, tal li ber da de de pen sa -

men to de cor re da con cep ção arend ti a na de que o

fio da tra di ção que vin cu la va o pre sen te ao pas sa -

do se rom peu, e de que a ta re fa do in te lec tu al é a

de pro por ci o nar a com pre en são de seu tem po sem

po der sim ples men te fiar-se nas ca te go ri as e con ce i -

tos con quis ta dos pe los fi ló so fos do pas sa do.

IHU On-Line – Como de fi nir o amor mun di,

tra ço ca rac te rís ti co do pen sa men to de Han -

nah Arendt?

André Du ar te – Nem li be ral, nem mar xis ta, nem

con ser va dor, o tra ço ca rac te rís ti co do pen sa men -

to arend ti a no pode ser de fi ni do como o amor

mun di, o ‘a mor do mun do’, em que o ge ni ti vo

tem o sen ti do de ‘por amor ao mun do’ ou ‘a mor

pelo mun do’. Como se pode ler numa car ta de

Arendt a Jas pers, da ta da de 6 de agos to de 1955,

amor mun di fora o tí tu lo pro vi só rio es co lhi do por

ela para aque la que vi ria a ser sua prin ci pal obra

teó ri ca, A con di ção hu ma na, pu bli ca da em 1958.

O con ce i to arend ti a no de mun do re fe re-se àque le

con jun to de ar te fa tos e de ins ti tu i ções cri a das pe -

los ho mens, os qua is per mi tem que eles es te jam

re la ci o na dos en tre si sem que de i xem de es tar si -

mul ta ne a men te se pa ra dos. Em um sen ti do po lí ti -

co mais res tri to, o mun do é tam bém aque le con -

jun to de ins ti tu i ções e leis que é co mum e apa re ce

a to dos, e que, por ser um ar te fa to hu ma no, está

su je i to ao de sa pa re ci men to em de ter mi na das si tu -

a ções-li mi te, nas qua is se aba la o ca rá ter de per -

ma nên cia e es ta bi li da de as so ci a dos à es fe ra pú bli -

ca e aos ob je tos e ins ti tu i ções po lí ti cas que cons ti -

tu em o es pa ço-en tre que uni fi ca e se pa ra os ho -

mens. Tra ta-se, por tan to, da que le es pa ço ins ti tu -

ci o nal que deve so bre vi ver ao ci clo na tu ral da na -

ta li da de e mor ta li da de das ge ra ções, e que se dis -

tin gue dos in te res ses pri va dos e vi ta is dos ho mens

que aí ha bi tam, a fim de que se ga ran ta a pos si bi li -

da de da trans cen dên cia da mor ta li da de hu ma na

por meio da me mó ria e da nar ra ção das es tó ri as

hu ma nas. Daí por que, se en tre vis tos a par tir da

óti ca da ne ces sá ria con ser va ção do mun do em

sua ob je ti vi da de e du ra bi li da de, tan to o so ci a lis -

mo quan to o ca pi ta lis mo mos tram-se igual men te

de fi ci en tes para a au to ra, pois ne nhu ma des sas al -

ter na ti vas é ca paz de obs tru ir o es pra i a men to do

pro ces so de mas si fi ca ção igua li tá ria do ho mem,

re du zi do ao de no mi na dor co mum de ani mal que

tra ba lha e con so me para tra ba lhar, como afir mei

an te ri or men te. Pen sar po li ti ca men te sob o sig no

do amor mun di era as su mir a di men são da po lí ti -

ca como as pec to cen tral da con di ção hu ma na,

para mu i to além da con cep ção mo der na e res tri ta

da po lí ti ca como ins tân cia de ges tão e ad mi nis tra -
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ção dos in te res ses pri va dos do ani mal la bo rans,

seja ele ca pi ta lis ta ou so ci a lis ta. Isto im pli ca va,

tam bém, as su mir uma re fle xão po lí ti ca em cujo

cen tro não se en con tra a pre ser va ção da vida,

mas sim a pre ser va ção da que le pal co das apa rên -

ci as que cons ti tui a ver da de i ra mo ra da do ho mem 

so bre a Ter ra, as pec to que é in di ca ti vo do ca rá ter

anti-hu ma nis ta e anti-sub je ti vis ta do pen sa men to

po lí ti co arend ti a no. Se é ób vio que Arendt não

des pre za va a vida hu ma na, cabe res sal tar que ela

pen sa va que uma vida hu ma na dig na não pode ser 

vi vi da sob con di ções de de vas ta ção do mun do.

IHU On-Line – Como o con ce i to de amor de

San to Agos ti nho apa re ce na vida de Arendt?

André Du ar te – Cer ta men te, o tex to mais im por -

tan te de Han nah Arendt so bre o amor é a sua tese

de dou to ra men to so bre o con ce i to de amor em

Agos ti nho, na qual ela dis cor re de ma ne i ra abun -

dan te so bre o con ce i to de amor mun di. Va len -

do-se de inú me ros con ce i tos ori un dos do re cém-

pu bli ca do Ser e tem po, de He i deg ger, a tese de

dou to ra men to de 1929 é um dos tex tos mais com -

ple xos já es cri tos pela au to ra, e não pre ten do dis -

cu ti-lo no de ta lhe; que ro ape nas sa li en tar al guns

as pec tos re la ti vos à sua dis cus são do con ce i to de

amor, a fim de evi den ci ar que, se Arendt pôde

em pre gar o amor mun di como o sig no de seu pró -

prio pen sa men to po lí ti co, mais de duas dé ca das

de po is da ela bo ra ção de sua tese de dou to ra do,

mu i tas trans for ma ções te rão ocor ri do em seu pen -

sa men to du ran te este pe río do. Na tese de 1929,

Arendt ob ser va que, da pers pec ti va cris tã, o mun -

do não é ape nas o céu e a ter ra, mas cons ti tui-se

ain da de to dos aque les en tes que amam o mun do

e imi tam o Cri a dor fa bri can do ob je tos que se in -

cor po ram à cri a ção di vi na e fun dam uma “pá tria

hu ma na” (sa e cu lum) a par tir da fa bri ca Dei. Advin -

do pela cri a ção a um mun do que lhe é pré-exis -

ten te, todo ho mem é ne ces sa ri a men te ‘do’ mun -

do, mas só se tor na efe ti va men te mun da no a par -

tir do ins tan te em que ha bi ta o mun do e ama-o em 

fun ção de sua pró pria ca pa ci da de fa bri ca do ra e

de se jan te. Em sua aná li se, Arendt en fa ti za a tran -

si ti vi da de do ato de amar, que não é mais que um

de se jar, pois o de se jo é sem pre de se jo de al gu ma

co i sa que os ho mens não pos su em, e à qual atri -

bu em o es ta tu to de um bem. A be a ti tu de jaz na

pos si bi li da de de pos su ir e fru ir sem que se te nha

de te mer a per da, e, por tan to, a vida fe liz é aque la

em que não há mais fu tu ro nem mor te. Em ou tras

pa la vras, o amor como de se jo é de ter mi na do pelo 

objeto ao qual ele ten de: se ele se vol ta para as co i -

sas mun da nas, pe re cí ve is, ele se vol ta para um fal -

so ob je to. O amor jus to, por sua vez, ama ape nas

aqui lo que é eter no e que, en quan to tal, não pode

ja ma is ser per di do. O amor jus to, que as pi ra à

eter ni da de e ao fu tu ro ab so lu to, Agos ti nho de no -

mi na-o “ca ri da de” (ca ri tas); o amor mun da no e

mun da ni zan te, ele o de no mi na de “co bi ça” (cu pi -

di tas). De ci din do-se pela co bi ça, pelo amor das

co i sas mun da nas, o ho mem de ci diu, por sua pró -

pria cor rup ti bi li da de, as sim como pela cor rup ti bi -

li da de das co i sas do mun do; de ci din do-se pela ca -

ri da de, o ho mem vol ta as cos tas para o mun do,

que se trans for ma num de ser to, e visa à eter ni da -

de. É des ta pers pec ti va de com pre en são do sumo

bem, de fi ni do a par tir da eter ni da de, que o mun -

do e a tem po ra li da de são “des va lo ri za dos” e “re -

la ti vi za dos” no pen sa men to de Agos ti nho. De fi -

ne-se as sim, no pen sa men to agos ti ni a no, uma

opo si ção fun da men tal en tre o amor mun di e o

amor Dei. Como en tão com pre en der o tema do

amor ao pró xi mo? Este é o pro ble ma que Arendt

ten ta re sol ver no ca pí tu lo fi nal da tese, ex pli can do

que, para Agos ti nho, o amor ao pró xi mo é a ati tu -

de face ao ou tro, nas ci da da ca ri da de.

IHU On-Line – Como o pen sa men to po lí ti co

de Han nah Arendt pode elu ci dar al ter na ti -

vas para su pe ra ção da cri se po lí ti ca que vi -

ve mos hoje no Bra sil? O que po de mos

apren der com ela?

André Du ar te – Cre io que, à par te seu lú ci do di -

ag nós ti co a res pe i to do obs cu re ci men to da po lí ti -

ca em suas de ter mi na ções de mo crá ti cas na mo -

der ni da de, algo que te mos de apren der com

Arendt é que a ação po lí ti ca é uma po ten ci a li da de

vir tu al que pode se atu a li zar sem pre que uma plu -

ra li da de de agen tes se re ú na ten do em vis ta al gu -

ma fi na li da de co mum. Isto pa re ce uma ob vi e da -

de, mas não é, pois não sa be mos mais o que sig ni -

fi ca ‘a gir’. Não é que es te ja mos ape nas im pos si bi -

li ta dos de agir em fun ção do es tre i ta men to do es -

pa ço pú bli co nas mo der nas de mo cra ci as, re al -

men te exis ten tes, de mas sa e mer ca do. Ade ma is,
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tam pou co sa be mos o que sig ni fi ca agir, qua is as

suas pos si bi li da des, qual seu al can ce, qual seu

pra zer in trín se co. O mais das ve zes, nos en si na

Arendt, con fun di mos ação e fa bri ca ção, no es te io

de uma tra di ção que, já des de Pla tão, as con fun -

diu; pen sa mos e exe cu ta mos a ação se gun do o

pa drão da fa bri ca ção, o que im pli ca não ape nas a

vi o lên cia como ele men to cons ti tu ti vo do pró prio

agir – não se pode fa bri car nada sem que um ele -

men to des tru ti vo es te ja im pli ca do no pro ces so –,

bem como im pli ca a exi gên cia de uma es tri ta ar ti -

cu la ção de me i os, atra vés dos qua is se pre ten de rá

al can çar o fim pre vi a men te de ter mi na do. Ora,

Arendt não can sa de en fa ti zar que a ‘ra ci o na li da -

de’ da ação nada tem que ver com o que a Esco la

de Frank furt de no mi nou como ra ci o na li da de ins -

tru men tal! Ação é de sem pe nho, per for man ce, ato

ins tan tâ neo cri a ti vo, ins tân cia de ge ra ção da no vi -

da de e da sur pre sa im pre vi sí ve is e, en quan to tal,

fon te ines go tá vel de pra zer, pre o cu pa ção e res -

pon sa bi li da de. Pre ci sa mos re a pren der a agir po li -

ti ca men te; pre ci sa mos re in ven tar o agir no pre -

sen te. So bre tu do, pre ci sa mos pa rar de exi gir que

a ação po lí ti ca seja uma res pos ta ab so lu ta para to -

dos os di le mas do nos so pre sen te! É um en ga no

pen sar que Arendt de fen de ria um sis te ma po lí ti co

fun da men ta do es tri ta e ex clu si va men te na par ti ci -

pa ção po lí ti ca di re ta, con si de ra da como pa na céia

uni ver sal. Ela sa bia que a ação po lí ti ca não se des -

ti na a re sol ver mu i tas das ques tões com ple xas de

nos sa so ci e da de com ple xa, e pen sá-la como uma

tal so lu ção é não ape nas in gê nuo como tam bém

con tra-pro du cen te: in duz à apa tia ou ao pes si mis -

mo. Arendt pa re ce nos en si nar a se guin te li ção:

es que ça mos a bus ca por sa í das de fi ni ti vas e nos

en tre gue mos ao pra zer raro de tra zer a no vi da de

ao mun do por meio da dis cus são pú bli ca e da

ação co le ti va. A ação e a dis cus são, evi den te men -

te, sem pre te rão suas me tas e ob je ti vos, mas é pre -

ci so que es tes não se so bre po nham ou su bor di -

nem as pa la vras e os atos. Des ta pers pec ti va, pou -

co im por ta ga nhar ou per der: im por ta, an tes,

com pro me ter-se e des fru tar do pra zer da com pa -

nhia res pon sá vel dos pa res com os qua is se pode

agir. Me nos do que uma so lu ção de fi ni ti va, agir

pode sig ni fi car ins ta u rar no vas re a li da des em um

mun do hi per-ad mi nis tra do; pode, in clu si ve, trans -

for mar os ob je ti vos e os mé to dos de tal ad mi nis -

tra ção. Por isso mes mo, não de ve mos pen sar a

ação po lí ti ca nos li mi tes es tre i tos dos par ti dos bu -

ro crá ti cos, nem de ve mos nos sa tis fa zer com a

idéia de que o exer cí cio ati vo da ci da da nia se res -

trin ge ao ins tan te do voto.

IHU On-Line – Como des cre ve ria sua re la -

ção com He i deg ger? Ela ti nha um re co nhe -

ci men to in te lec tu al en tre os fi ló so fos da

épo ca?

André Du ar te – Di ria que a re la ção de Arendt

com He i deg ger é si mul ta ne a men te uma re la ção

afe ti va e re fle xi o nan te. Arendt apren deu a pen sar

com aque le que foi seu pri me i ro gran de amor, e

isso não é pou co. Dis tan ci a ram-se en tre 1933 e

1949, por ca u sa da bre ve ade são de He i deg ger ao 

na zis mo e por ca u sa da emi gra ção de Arendt para

os Esta dos Uni dos. De po is do re en con tro, es ta be -

le ce ram um laço amis to so que per du ra ria até a

mor te de Arendt, em 1975. Te o ri ca men te, di ria

que se tra ta de uma re la ção pa ra do xal, que po de -

ria ser des cri ta em ter mos da pro xi mi da de na dis -

tân cia. Qu an to mais pró xi ma dos tex tos de He i -

deg ger, por exem plo, quan do Arendt co men ta as -

pec tos da obra de seu an ti go mes tre, ob ser vo que

ela as su me uma cla ra dis tân cia crí ti ca, ou nem se -

quer dá mos tras de com pre en der ver da de i ra men -

te o pen sa men to de He i deg ger. No en tan to, e pelo 

con trá rio, quan do He i deg ger não é se quer men ci -

o na do, en tão o le i tor aten to co me ça a des co brir

que o pen sa men to he i deg ge ri a no en con tra-se no

cer ne mes mo de vá ri as re fle xões propostas por

Arendt.

IHU On-Line – Como ela in flu en ci ou e se de i -

xou in flu en ci ar por ou tros ami gos in te lec -

tu a is, como Ben ja min e Ador no?

André Du ar te – Arendt nun ca gos tou de Ador -

no, por mu i tos mo ti vos. Em pri me i ro lu gar, por -

que Ador no re cu sou a pro pos ta de dou to ra men to

de seu pri me i ro ma ri do, Günt her Stern – que de -

po is assumi ria o pse u dô ni mo su ges ti vo de Günt her

Anders. Isto ocor reu por vol ta de 1929. Ade ma is,

du ran te os anos 1950 e 1960, ha via na Ale ma nha

toda a ri va li da de fi lo só fi ca e po lí ti ca en tre He i deg -

ger e Ador no. Com re la ção a Ben ja min, as co i sas

são mu i to di fe ren tes. Eles se co nhe ce ram no exí lio 

pa ri si en se, du ran te os anos 1930, e a ami za de en -
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tre os dois pa re ce ter sido for te. Sa be mos, por

exem plo, que mu i tos tex tos de Ben ja min, en tre

eles as fa mo sas “Te ses so bre a His tó ria”, so bre vi -

ve ram à sua mor te pe las mãos de Arendt, que os

en tre gou a Ador no nos Esta dos Uni dos. O belo e

po lê mi co tex to que Arendt de di cou a Ben ja min,

pu bli ca do em Ho mens em tem pos som bri os, e que 

cons ti tu iu o pre fá cio da pri me i ra co le tâ nea de seus 

tex tos tra du zi dos para o in glês, é um tes te mu nho

do res pe i to e da ad mi ra ção que Arendt sen tia por

Ben ja min. No que diz res pe i to aos pos sí ve is ecos

do pen sa men to ben ja mi ni a no na re fle xão de

Arendt, eu di ria que tal vez o mais re le van te e evi -

den te se en con tre na re con si de ra ção arend ti a na

do sen ti do da tem po ra li da de his tó ri ca, im pli ca do

em sua con cep ção da ação e da re vo lu ção. Na

ação re vo lu ci o ná ria, o tem po de i xa de ser pen sa -

do e vi vi do pe los ato res se gun do a re pre sen ta ção

tra di ci o nal do con ti nu um do tem po ho mo gê neo e

va zio, para ser vi vi do, no ‘a go ra’ (Jetz tze it), como

re cu pe ra ção trans fi gu ra da das ex pe riên ci as po lí ti -

cas de mo crá ti cas ori gi ná ri as, per di das e so ter ra -

das no pas sa do.

Arendt e o di ag nós ti co po lí ti co e fi lo só -
fi co da mo der ni da de

IHU On-Line – Qual é o di ag nós ti co arend tia-

no a res pe i to da cri se da mo der ni da de?

André Du ar te – Esse di ag nós ti co é mul ti fa ce ta do 

e com ple xo, mas tal vez pos sa ser re su mi do nos se -

guin tes ter mos: tra ta-se da cons ta ta ção arend ti a na 

da mo der na per da de mun do, da ali e na ção do

ho mem mo der no em re la ção ao mun do, en ten di -

da como a con tra par ti da da ele va ção da fi gu ra do

ho mem ao cen tro de in te res se da vida po lí ti ca e fi -

lo só fi ca da mo der ni da de. Per ce be-se a pro xi mi -

da de des se di ag nós ti co com aque le ela bo ra do por 

He i deg ger33 em seu tex to so bre a Épo ca da ima -

gem de mun do (Die zeit des welt bil des, 1938). Fi -

lo so fi ca men te, Arendt ob ser va que a mo der ni da -

de, em par ti cu lar com Des car tes34, im pôs a des va -

lo ri za ção on to ló gi ca do pla no das apa rên ci as, na

me di da em que as con si de rou como fon tes po -

ten ci a is do erro e da fal si da de; as sim, as apa rên -

ci as de ve ri am ser sub me ti das ao prin cí pio me tó -

di co da dú vi da para que fun da men tos cer tos e in -

ques ti o ná ve is pu des sem em ba sar a con quis ta do 

co nhe ci men to da ver da de. Essa ati tu de pro por -

ci o nou o de sen ca de a men to da re vo lu ção ci en tí -

fi ca de que so mos tes te mu nhas, ao mes mo tem -

po que des lo cou o pla no de in te res se teó ri co pelo 

fe nô me no do mun do e de seus even tos po lí ti cos

para o pla no in ter no, men tal, aces sí vel por meio

da in tros pec ção.

Po li ti ca men te, a ali e na ção mo der na do ho -

mem em re la ção ao mun do se de i xa per ce ber na

des va lo ri za ção con tem po râ nea do mun do pú bli -

co e da ação po lí ti ca, em prol da su pre ma cia de

um es pa ço pri va do já con ver ti do em es fe ra so ci al

das tro cas eco nô mi cas, do tra ba lho e do con su -

mo. Assim, aqui lo que os re vo lu ci o ná ri os do sé cu -

lo XVIII ain da po di am cha mar de sen ti men to de

“fe li ci da de pú bli ca”, em re fe rên cia ao an ti go es pí ri -

to po lí ti co da de mo cra cia ate ni en se e do re pu bli ca -

nis mo cí vi co dos ro ma nos, con ver teu-se em uma

bus ca de sen fre a da pela fe li ci da de pri va da, ao mes -

mo tem po que a glo ri fi ca ção do tra ba lho e do con -

su mo con ver teu os in te res ses po lí ti cos do ci da dão

nos in te res ses vi ta is das mas sas hu ma nas, trans for -

man do-se o ci da dão na que la fi gu ra que Arendt de -

no mi nou como o ani mal la bo rans. Esse di ag nós ti -

co po lí ti co e fi lo só fi co foi de sen vol vi do par ti cu lar -

men te na obra A con di ção hu ma na, de 1958.

IHU On-Line – Como esse di ag nós ti co ex pli -

ca a des po li ti za ção e a vi o lên cia na po lí ti ca?

André Du ar te – O des pre zo pelo es pa ço pú bli co, 

isto é, pelo mun do como pal co da apa ri ção de
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34 René Des car tes (1596-1650): fi ló so fo, fí si co e ma te má ti co fran cês. (Nota da IHU On-Line)



even tos po lí ti cos do ta dos de sig ni fi ca do par ti cu lar; 

o de sin te res se pelo que te mos em co mum com os

de ma is, em prol do in te res se pri va do e cen tra do

na sa tis fa ção de nos sos de se jos e ne ces si da des

cor po ra is; a exi gên cia de um cres ci men to eco nô -

mi co sem pre cons tan te, a fim de que haja tra ba lho 

e con su mo para a mas sa de tra ba lha do res-con su -

mi do res; si mul ta ne a men te, a mul ti pli ca ção da mas -

sa su pér flua dos mi se rá ve is, do “lixo” hu ma no

que não tem como ser in te gra do ao sis te ma ca pi -

ta lis ta da pro du ção e do con su mo glo ba li za dos, e

que, por tan to, tem de ser re pri mi do vi o len ta men -

te para que o mes mo sis te ma con ti nue a pro du zir

no vos se res su pér flu os – to dos es ses são fa to res

que tra zem im pli ca dos con si go a vi o lên cia e a

apa tia po lí ti ca.

A tese arend ti a na é a de que, a par tir do sé cu -

lo XIX, cada vez mais o po lí ti co e seus tra ços cons -

ti tu ti vos fun da men ta is se vi ram so bre de ter mi na -

dos por in te res ses so ci o e co nô mi cos pri va dos e

pelo sa ber téc ni co que trans for mou o ho mem po -

lí ti co em um tec no cra ta. O que re sul tou des te pro -

ces so foi a per da de es pa ço da li ber da de para a

ne ces si da de; a per da da ação li vre e es pon tâ nea

para o com por ta men to re pe ti ti vo e pre vi sí vel do

tra ba lha dor; a per da do es pa ço pú bli co e co mu ni -

tá rio para os lob bi es e gru pos de pres são ocul tos;

a subs ti tu i ção da tro ca per su a si va de opi niões pela 

vi o lên cia cega e muda; a sub mis são da plu ra li da -

de de idéi as po lí ti cas pelo pen sa men to úni co; o

en fra que ci men to da ca pa ci da de de con sen tir e

dis sen tir em vis ta da obri ga ção de obe de cer; en -

fim, o ofus ca men to da no vi da de e da cri a ti vi da de

pelo seu eter no re tor no. Nos sos ide a is mais ca ros,

os da abun dân cia e do con su mo de sen fre a do, do

cres ci men to ili mi ta do, da con tí nua acu mu la ção

da ri que za a qual quer pre ço e da co lo ni za ção to tal 

dos qua tro can tos do glo bo, re du zem o ho mem ao 

ci clo re pe ti ti vo do seu pró prio fun ci o na men to vi -

tal, pois é sem pre pre ci so tra ba lhar mais para con -

su mir mais e vice-ver sa.

IHU On-Line – Ci tan do o re su mo de sua co -

mu ni ca ção apre sen ta da na Anpof ano pas -

sa do, por que o “pen sa men to de Arendt não 

cons trói mo de los po lí ti cos nor ma ti vos para 

o pre sen te com base na imi ta ção das ex pe -

riên ci as his tó ri cas do pas sa do?”

André Du ar te – Em pri me i ro lu gar, é pre ci so

con si de rar que Arendt, em sua re fle xão so bre a

ação e o es pa ço pú bli co, não ela bo ra nem a des -

cri ção em pí ri ca de ca sos con cre tos, à ma ne i ra das

ciên ci as po lí ti cas, nem pre ten de for mu lar um mo -

de lo ide al nor ma ti vo ex tra po lí ti co, con ce i tu al men -

te per fe i to e fe cha do, à luz do qual pu dés se mos

ava li ar cri ti ca men te a re a li da de po lí ti ca do pre sen -

te, à ma ne i ra das fi lo so fi as po lí ti cas tra di ci o na is.

Arendt pro cu rou de sen vol ver uma fe no me no lo gia 

da ação po lí ti ca e do es pa ço pú bli co, vi san do a

de sen co brir e tra zer à luz suas de ter mi na ções de -

mo crá ti cas es sen ci a is, re cor ren do, para tan to, a

uma aná li se frag men tá ria da cons ti tu i ção da ex pe -

riên cia de mo crá ti co-re pu bli ca na ori gi ná ria, gre -

co-ro ma na, cujo nú cleo es sen ci al se en con tra ria

pre ser va do, ain da que pre ca ri a men te, na lin gua -

gem po lí ti ca do Oci den te. Re tor nar a esse nú cleo

ori gi ná rio da ex pe riên cia po lí ti ca oci den tal não

sig ni fi ca va pre ten der trans for má-lo em mo de lo a

fim de re pe ti-lo no pre sen te, mas vi sar, no pas sa -

do, àqui lo que nele é ain da novo, não te ma ti za do, 

ver da de i ro ma nan ci al de pos si bi li da des po lí ti cas

en co ber tas e não trans mi ti das pela fi lo so fia po lí ti -

ca. Tra ta va-se, pois, de ex plo rar o que ain da pode 

ser a po lí ti ca no pre sen te de uma re fle xão nada

nos tál gi ca, que en xer ga va no pas sa do gre co-ro -

ma no não um mo de lo a ser imi ta do pe los mo der -

nos, mas sim um po ten ci al de ex pe riên ci as que,

não es go ta das, são ain da no vas e ino va do ras, ex -

pe riên ci as que ain da nos ron dam em nos so pró -

prio tem po. Nem sa u do sis mo nos tál gi co, por tan -

to, sa tis fe i to em la men tar aqui lo que “foi” a po lí -

ti ca an ti ga; nem a ar ro gân cia teó ri ca de pre ten -

der de ter mi nar, pela cons tru ção ra ci o nal de mo -

de los nor ma ti vos, aqui lo que a (boa) po lí ti ca

“deve” ser; an tes, e por sua vez, a dis cus são da -

qui lo que “é” a po lí ti ca, à luz da des co ber ta, no

pas sa do, da qui lo que ela ain da pode ser, hoje e

no fu tu ro. E com isso che go a um se gun do as pec -

to do mes mo pro ble ma: tra di ci o nal men te, a fi lo -

so fia po lí ti ca bus cou prin cí pi os ex tra po lí ti cos, de

na tu re za mo ral ou ra ci o nal-cog ni ti va, à luz dos

qua is pre ten deu or ga ni zar, de uma vez por to das, 

a co i sa po lí ti ca.

Ora, Arendt as su miu uma ati tu de fran ca men -

te crí ti ca em re la ção a esse de se jo de re grar e nor -

ma ti zar a po lí ti ca na me di da em que tal de se jo é
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an ti po lí ti co por na tu re za, vis to não ace i tar que o

campo da po lí ti ca é o cam po da li ber da de e, as sim, 

é tam bém o cam po do im pre vi sí vel, do mi la gre.

Por fim, ob ser vo que Arendt pro cu rou ex tra ir da

pró pria com po si ção on to ló gi ca da vida po lí ti ca pa -

drões que lhe se ri am in trín se cos. Des te modo, caso

se pos sa fa lar com jus ti ça e cor re ção a res pe i to do

cará ter nor ma ti vo do pen sa men to po lí ti co arend -

ti a no, es sas res sal vas de vem ser le va das em con si -

de ra ção. Ao fim e ao cabo, tra ta-se aí de uma nor -

ma ti vi da de in trín se ca ao pró prio agir e dis cur sar

em co mum, alhe ia, por tan to, à exi gên cia de uma

fun da men ta ção éti ca ou ra ci o nal da co i sa po lí ti ca.

IHU On-Line – Qu a is se ri am as con tri bu i -

ções de Arendt para re pen sar a de mo cra cia

na pós-mo der ni da de? Há al gu ma pro xi mi -

da de com a idéia de Chan tal Mouf fe35 so bre

uma “de mo cra cia ra di cal”?

André Du ar te – Cre io que, sim, há pro xi mi da des 

com a idéia de Mouf fe so bre uma de mo cra cia ra -

di cal, ter mo que Arendt nun ca em pre gou, mas

que me pa re ce ade qua do para des cre ver a con -

cep ção arend ti a na de de mo cra cia. Em pri me i ro

lu gar, o ad je ti vo “ra di cal” é im por tan te para afas -

tar qual quer dú vi da que pu des se pa i rar a res pe i to

das di fe ren ças cru ci a is exis ten tes en tre a con cep -

ção arend ti a na da de mo cra cia e a con cep ção li be -

ral. Este as pec to é de ci si vo, tan to mais num mo -

men to his tó ri co em que de mo cra cia se tor nou si -

nô ni mo de li be ra lis mo po lí ti co-eco nô mi co, com

uma ên fa se acen tu a da na ques tão da pro te ção do

in di ví duo con tra as in ge rên ci as do po der e, em

par ti cu lar, com uma ên fa se ex tre ma da na de fe sa

da li vre ini ci a ti va eco nô mi ca como si nô ni mo ex -

clu si vo de li ber da de. Cla ro que Arendt não era

con trá ria à de fe sa e pro te ção dos in di ví du os ante

os ex ces sos do po der; isso é ób vio, ain da mais em

se tra tan do de uma in ves ti ga do ra do fe nô me no

to ta li tá rio. Mas aqui é im por tan te res sal tar que a

crí ti ca arend ti a na ao to ta li ta ris mo não a le vou a

es po sar o li be ra lis mo po lí ti co tout court como o

úni co ou o mais ade qua do an tí do to con tra a vi o -

lên cia to ta li tá ria. Não nos es que ça mos que, afi nal, 

Hi tler foi ele i to em ple i to de mo crá ti co...

Pa ra do xo de mo crá ti co

Tam bém não en con tra mos em seu pen sa -

men to po lí ti co qual quer ten ta ti va de so lu ci o nar

aqui lo que Mouf fe de fi niu como o pa ra do xo cons -

ti tu ti vo da de mo cra cia, ou seja, a ten são en tre o

com po nen te li be ral, cen tra do na no ção de di re i tos 

in di vi du a is e co le ti vos, e o com po nen te de mo crá -

ti co, cen tra do na idéia de um exer cí cio po lí ti co ati -

vo da ci da da nia e da so be ra nia – esta úl ti ma en -

ten di da como par ti ci pa ção po pu lar na de fi ni ção

dos ru mos po lí ti cos do país, e não como o pi lar

cen tral da tría de bi o po lí ti ca Esta do-na ção-ter ri tó -

rio, para re cu pe rar um tema arend ti a no mu i to

caro às re fle xões de Gi or gio Agam ben36. O modo

como Arendt pen sa a re la ção en tre os di re i tos ci vis 

e exer cí cio ati vo da ci da da nia é com ple ta men te

dis tin to das ten ta ti vas li be ra is de re sol ver o pa ra -

do xo de mo crá ti co por meio do ar ti fí cio se gun do o 

qual os di re i tos se ri am de fi ni dos e san ci o na dos

por meio de me ca nis mos de de li be ra ção di a ló gi ca 

dos ci da dãos. Para Arendt, é pre ci so con ser var a

ten são en tre os di re i tos, en ten di dos como me ca -

nis mos de pro te ção dos ci da dãos e de es ta bi li za -

ção do es pa ço pú bli co, e a ten dên cia in con tro lá -

vel da ação em ge rar no vas re la ções en tre os ho -

mens e, des te modo, sua ten dên cia a trans por os

li mi tes es ta be le ci dos pelo or de na men to le gal. Dis -

cu ti es sas ques tões em um tex to re cen te, con ti do

na co le tâ nea Di re i to e dis cur so, pu bli ca da em

2006 pela edi to ra da Fun da ção Bo i te ux.

Em suma, Arendt es po sa uma de mo cra cia

ra di cal, na exa ta me di da em que con ce be a de -

mo cra cia ten do em vis ta suas pró pri as ra í zes oci -

den ta is, que re tro ce dem até a de mo cra cia ate ni en -

se e a re pú bli ca ro ma na. A ra di ca li da de des sa

con cep ção da de mo cra cia le vou a au to ra a des -
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con fi ar de idéi as li be ra is vi gen tes ain da hoje, se -

gun do as qua is bas ta ria am pli ar os me ca nis mos

de par ti ci pa ção ple bis ci tá ria e os es pa ços de diá lo -

go a fim de de mo cra ti zar o es pa ço pú bli co de nos -

so tem po. Para Arendt, o im por tan te era re cu pe -

rar o sen ti do ra di cal, ori gi ná rio, do agir e do dis -

cur sar po lí ti cos, as pec to que exi gia, ao mes mo

tem po, re de fi nir com ple ta men te o es ta tu to do pró -

prio es pa ço pú bli co, de ma ne i ra a ga ran tir a pre -

sen ça de uma plu ra li da de de agen tes, de pon tos

de vis ta e, des se modo, tam bém a pro du ti vi da de

po lí ti ca dos con fli tos so ci a is ad vin dos da di fe ren ça 

na con cep ção da qui lo que está en tre os ho mens,

isto é, da qui lo que lhes in te res sa. Ao con ce ber o

es pa ço pú bli co como pal co de ma ni fes ta ção ago -

nís ti ca da sin gu la ri da de dos agen tes po lí ti cos do -

ta dos de ex ce lên cia na ex pres são de seus pon tos

de vis ta e na con du ção de cur sos de ação, Arendt

afas tou-se das con cep ções con tem po râ ne as li be -

ra is que pen sam o es pa ço pú bli co e os ato res po lí -

ti cos como pa ci fi cá ve is e pu ri fi cá ve is, seja pelo

pro ce di men to da for ma ção ra ci o nal-di a ló gi ca da

von ta de ge ral, à ma ne i ra de Ha ber mas37, seja por

meio da fic ção con tra tu al em que as par tes ra ci o -

na is dos re pre sen tan tes do povo, sob a pro te ção

do véu da ig no rân cia, de li be ram so bre os prin cí -

pi os de jus ti ça eqüi ta ti va que to dos ace i ta ri am, à

ma ne i ra de Rawls38. Encon tra mos aí mais um

pon to de con ver gên cia en tre o pen sa men to de

Arendt e o de Mouf fe.

IHU On-Line – Em que me di da o pen sa men -

to des sa fi ló so fa ins pi ra os mo vi men tos po -

lí ti cos do mun do con tem po râ neo? E o que

sig ni fi ca di zer que a ação po lí ti ca ge nu i na -

men te de mo crá ti ca tem duas prin ci pa is ca -

rac te rís ti cas in ter-re la ci o na das, não-te le o -

ló gi ca e ex cên tri ca? Se o ator po lí ti co não é

mais o cen tro da ação po lí ti ca de mo crá ti ca, 

o agir po lí ti co se fun da men ta num com por -

ta men to que dá es pa ço à plu ra li da de e, por -

tan to, a um agir mais de acor do com a es -

sên cia da de mo cra cia?

André Du ar te – Para Arendt, se há uma ins tân -

cia ca paz de ate nu ar o ca rá ter pri va do da sub je ti -

vi da de bur gue sa mo der na, en re da da no ci clo ace -

le ra do do con su mo-tra ba lho, de ma ne i ra a con -

fron tar a pri va ti za ção con tem po râ nea do es pa ço

pú blico, tra ta-se ain da e sem pre da ex pe riên cia da

ação po lí ti ca co le ti va me di a da pela pa la vra sig ni fi -

ca ti va, ca paz de es ta be le cer no vas re des e te i as de

rela ções en tre ato res po lí ti cos des cen tra dos, os qua is 

não se to mam como o fim ou meta de suas pró -

pri as ini ci a ti vas. À pri me i ra vis ta, tudo isso po de ria

pa re cer ex ces si va men te teó ri co e afas ta do da con -

si de ra ção das ex pe riên ci as po lí ti cas do pre sen te.

Mas não é cer to que seja as sim, pois pen so que as

re fle xões arend ti a nas so bre a ação po lí ti ca ge nu i -

namen te de mo crá ti ca, em seu ca rá ter não-te le o ló -

gi co e ex cên tri co, en con tram ecos e res so nân ci as

em cer tas ma ni fes ta ções po lí ti cas de nos so pró prio

tem po. Para a au to ra, à mar gem do ofus ca men to

con tí nuo da par ti ci pa ção e do in te res se po pu lar

pela po lí ti ca no pre sen te, que, cer ta men te, cons ti tui 

a ex pe riên cia cen tral de nos so tem po, ob ser vam-se 

inú me ras ten ta ti vas, ain da que fre qüen te men te

ma lo gra das, de afir ma ção da atu a ção de mo crá ti ca

ra di cal e plu ra lis ta. Pen se mos, por exem plo, em

even tos sun tu o sos como as revo lu ções, mas tam -

bém em mo vi men tos pon tu a is de re sis tên cia à

opres são, de de so be diên cia ci vil, e pelo re co nhe ci -

men to dos mais va ri a dos di re i tos, tal como pro ta -

go ni za dos pe los no vos mo vi men tos so ci a is (gays,

eco lo gis tas, mu lhe res, ne gros e de ma is mi no ri as,

além de cer tas ONGs). Mas tal vez o pen sa men to

po lí ti co de Arendt se mos tre ain da mais atu al se

con si de rar mos os mo vi men tos so ci a is sus ci ta dos

pe los no vos co le ti vos po lí ti cos, os qua is cons ti tu -

em ins tân ci as pri vi le gi a das de re a pro pri a ção da

po lí ti ca pe los pró pri os ci da dãos, em atos e pa la -

vras com par ti lha dos. Os co le ti vos po lí ti cos – não

con fun di-los com as ONGs, vis to que eles não são,

em pri me i ro lu gar, pres ta do res de ser vi ços de

qual quer na tu re za! – atu am de ma ne i ra ex cên tri ca, 

à mar gem dos par ti dos po lí ti cos bu ro cra ti za dos, es -

ta be le cen do re des de re la ções com ou tros co le ti -
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37 Jür gen Ha ber mas (1929): fi ló so fo ale mão, prin ci pal es tu di o so da se gun da ge ra ção da Esco la de Frank furt. (Nota da IHU
On-Line)

38 John Rawls (1921-2002): pro fes sor de fi lo so fia po lí ti ca na Uni ver si da de de Har vard, au tor de Uma te o ria da jus ti ça (A The ory
of Jus ti ce, 1971), Po li ti cal Li be ra lism (1993) e The law of pe o ples. (Nota da IHU On-Line)



vos, cons ti tu in do-se des te modo como locais mó -

veis, ca pa zes de des lo ca men to, lo ca is si mul ta ne a -

men te re a is e vir tu a is, nos qua is ação e pen sa men -

to po lí ti cos não se dis so ci am. Na perspec ti va des -

ses co le ti vos, ela bo rar a crí ti ca re fle ti da do pre -

sen te não sig ni fi ca as su mir a po si ção do in te lec -

tu al des com pro me ti do com a prá xis co ti di a na;

do mes mo modo, nes tes co le ti vos o tra di ci o nal

“ta re fis mo” mi li tan te é des cons tru í do em nome

da mul ti pli ca ção de for mas cri a ti vas de ação e de

pen sa men to que vi sam a de nun ci ar, pro vo car e

ques ti o nar a he ge mo nia con sen su al das de mo cra -

ci as li be ra is de mas sa e mer ca do, as de mo cra ci as

re al men te exis ten tes de nos so pre sen te.

“Espa ço em bran co”

Um exem plo no tó rio des sa ca pa ci da de au to -

ges ti o ná ria para agir e pen sar de ma ne i ra hi per crí ti -

ca é o co le ti vo ca ta lão es pai en blanc, “es pa ço em

bran co”, au to de no mi na do como um “pro gra ma de

sub versão” – veja-se a pá gi na web http://www.es -

pa i en blanc.net. Este co le ti vo, as sim como tan tos

ou tros, está as so ci a do à prá ti ca (ile gal) das oku pa -

ci o nes, da in va são de espaços pú bli cos e pri va dos

aban do na dos, os qua is são trans for ma dos em es pa -

ços li vres de pen sa men to, dis cus são e or ga ni za ção

de ações po lí ti cas cole ti vas. Nas ações pro mo vi das

por es pai en blanc, não se tem em men te ape nas o

pro ble ma da es pe cu la ção imo bi liá ria e a ne ces si da -

de de am pli ar es pa ços de mo ra dia para os jo vens e

para aque les des pro vi dos de me i os para fi nan ci ar

uma vida in de pen den te e dig na (po bres, de sem -

pre ga dos, imi gran tes), pro ble ma que, evi den te -

men te, não pode ser ig no ra do. Entre tan to, pre ten -

de-se, so bre tu do, cri ar e am pli ar es pa ços de en con -

tro nos qua is se en tre te çam no vos la ços de so li da ri -

e da de, no vas ami za des, no vas for mas de ques ti o -

na men to e de luta, em suma, no vas for mas de vida, 

à mar gem do con sen so ca pi ta lis ta em suas no vas

va ri a ções he ge mô ni cas. Para isso, sa bem que ne -

ces si tam su pe rar a so li dão e o iso la men to do co ti di -

a no, a fim de pen sar e agir em ter mos de co o pe ra -

ção e de ar ti cu la ção de re des e de co nhe ci men tos.

Em sua atu a ção, não pre ten dem re pe tir o ve -

lho as sis ten ci a lis mo pa ter na lis ta que vê o in te lec tu al

como o por ta-voz e cons ciên cia das mas sas des -

pos su í das. Por cer to, to mam o Esta do como ins -

tân cia pri vi le gi a da à qual suas de man das po lí ti cas

e so ci a is são di ri gi das, mas – e aqui se en con tra

uma gran de di fe ren ça em re la ção aos mo vi men -

tos so ci a is mais tra di ci o na is – não o fa zem na con -

di ção de cre do res do Esta do e, por tan to, não se

ocu pam em pri me i ro lu gar com a for mu la ção de

de man das so ci a is, pois o que re al men te lhes in te -

res sa é pen sar e agir a fim de ma ni fes tar o que

que rem, o que pre ci sam e o que pen sam. Por esse

mo ti vo, tam pou co re cor rem aos ve lhos ide a is da

par ti ci pa ção e do per ten ci men to. Não que rem es -

ti mu lar a par ti ci pa ção em seu sen ti do tra di ci o nal,

pois re co nhe cem a im pos si bi li da de de al can çar

re sul ta dos pal pá ve is e con cre tos; ade ma is, sa bem

que tal ape lo à par ti ci pa ção está fre qüen te men te

assom bra do pela re pre sen ta ção an te ci pa da do êxi -

to ou do fra cas so de cada ação, es ti pu la da em re -

la ção di re ta com o nú me ro ma i or ou me nor de

pes so as que con si gam re u nir. Em ou tras pa la vras,

este co le ti vo bar ce lo nês não vin cu la a prá ti ca po lí -

ti ca e pen san te à ob ten ção de qua is quer vi tó ri as –

tra ta-se, an tes, de ex pe ri men tar a po lí ti ca como

um fim em si mes mo, de ma ne i ra não-te le o ló gi ca

e ex cên tri ca, de tal modo que mes mo a “der ro ta”

so bres sa ia como uma “vi tó ria”: ao me nos não se

caiu no en go do, ao me nos se de nun ci ou a ini qüi -

da de, ao me nos se ten tou per fu rar a li su ra ho mo -

gê nea do real, sua vi o lên cia e seus ab sur dos.

Pen so, por tan to, que a con cep ção arend ti a na da

ação po lí ti ca de mo crá ti co-ra di cal, con ce bi da

como fim em si mes mo e, por tan to, como des pro -

vi da de fun da men tos úl ti mos, se jam eles de or -

dem ra ci o nal-mo ral ou ju rí di co-po lí ti ca, está em

ple na con cor dân cia com as prá ti cas e re fle xões

po lí ti cas mo bi li za das por tais co le ti vos, dos qua is

es pai en blanc é ape nas um exem plo. Tan to Arendt

como tais co le ti vos exal tam o in con for mis mo e a

bus ca da ex ce lên cia con tra a pas si vi da de mo nó to -

na e re pe ti ti va da po lí ti ca par ti dá ria do co ti di a no

das de mo cra ci as re al men te exis ten tes. Por tan to, a 

con cep ção arend ti a na da ação não-fi na lis ta, pois

en ten di da como fim em si mes mo, e ex cên tri ca,

pois mar gi nal em re la ção aos mé to dos tra di ci o na is

do agir e do pen sar po lí ti cos – con vém per fe i ta -

men te aos pa râ me tros de uma po lí ti ca de mo crá ti -

co-ra di cal de re sis tên cia, que in ten te mul ti pli car os 

es pa ços da di fe ren ça e da no vi da de em re la ção ao 

con sen so he ge mô ni co das de mo cra ci as re al men te 

exis ten tes.
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Han nah Arendt: “Nun ca an tes

nos so fu tu ro foi mais im pre vi sí vel”

Entre vis ta com Edu ar do Jar dim de Mo ra es

Edu ar do Jar dim de Mo ra es é li cen ci a do em

Fi lo so fia na PUC-Rio, fez o Mes tra do na mes ma

uni ver si da de e dou to rou-se em Fi lo so fia na UFRJ.

Em 1986 e 1987, es te ve em Nü rem berg, Ale ma -

nha, onde re a li zou es tá gio de pós-dou to ra do. É

pro fes sor do De par ta men to de Fi lo so fia da PUC-Rio

e foi co or de na dor de pes qui sas da Fun da ção Na -

ci o nal da Arte (FUNARTE). Escre veu os li vros A

bra si li da de mo der nis ta – sua di men são fi lo -

só fica. Rio de Ja ne i ro: Gra al, 1978; Li mi tes do

mo der no. Rio de Ja ne i ro: Re lu me Du ma rá,

1999; e Má rio de Andra de – A mor te do po e -

ta. Rio de Ja ne i ro: Ci vi li za ção Bra si le i ra, 2005.

Tem ar ti gos pu bli ca dos nas áre as de Esté ti ca, Fi lo -

so fia Con tem po râ nea, Fi lo so fia Po lí ti ca e Pen sa -

men to So ci al Bra si le i ro.

Edu ar do Jar dim de Mo ra es des ta ca que “Para 

Arendt, o pen sa men to não tem uma ori en ta ção

pré via”. De acor do com ele, “a obra de Arendt

ins cre ve-se nes se qua dro de uma im pos sí vel re -

con ci li a ção fi nal. Ela será mais bem apre ci a da

quan do se vir sua obra como a in ves ti ga ção so bre

um am bi en te mar ca do pela rup tu ra do vín cu lo en -

tre pen sa men to e po lí ti ca”. A fi ló so fa era vis ta pe -

los “fi ló so fos como teó ri ca da po lí ti ca e pe los teó ri -

cos da po lí ti ca como uma fi ló so fa. Mu i tas ve zes,

ela se re cu sou a se con si de rar uma fi ló so fa, já que

acha va que os fi ló so fos têm tan tos pre con ce i tos

con tra a po lí ti ca que não que ria ser igua la da a

eles”. Ró tu los à par te, Arendt di ag nos ti cou, há

cin qüen ta anos, a cri se que nos sa so ci e da de vive

hoje. Edu ar do Mo ra es con ce deu en tre vis ta por

e-mail à IHU On-Line, em 12 de de zem bro de

2005.

IHU On-Line – Qu a is são as ca rac te rís ti cas

mais mar can tes pre sen tes na cor res pon dên -

cia en tre Han nah Arendt e He i deg ger e en -

tre Arendt e Jas pers?

Edu ar do Jar dim de Mo ra es – A pu bli ca ção da

cor res pon dên cia He i deg ger – Han nah Arendt, por 

vá ri os mo ti vos, era mu i to es pe ra da. Mes mo que

em di ver sos ar ti gos, a es cri to ra ti ves se se re fe ri do

a He i deg ger, seja cri ti ca men te (“O que é a fi lo so fia 

da Exis tenz?”, ar ti go do ime di a to pós-guer ra, e A

vida do es pí ri to), seja em tex tos em sua ho me na -

gem (“He i deg ger faz oi ten ta anos”), ain da ha via a

ex pec ta ti va de que o ma te ri al trou xes se sub sí di os

para a com pre en são da obra dos dois, prin ci pal -

men te a de Arendt. As car tas con fir ma ram a gran -

de im por tân cia de He i deg ger para a for ma ção do

pen sa men to da au to ra, so bre tu do de A con di ção

hu ma na (9. ed. Rio de Ja ne i ro: Fo ren se-Uni ver si -

tá ria, 1999), li vro que se ria de di ca do ao an ti go

mes tre e aman te. Do pon to de vis ta do co nhe ci -

men to das bi o gra fi as dos dois, a cor res pon dên cia

traz da dos im por tan tes so bre a re to ma da do seu

re la ci o na men to nos anos 1950, até a mor te de

Han nah Arendt, em 1975.

A cor res pon dên cia com Jas pers39 é mu i to vo -

lu mo sa. Abor da, so bre tu do, a si tu a ção po lí ti ca do

pós-guer ra – Ale ma nha, Esta dos Uni dos, Isra el e o 
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39 Karl Jas pers (1883-1969): Fi ló so fo exis ten ci a lis ta ale mão. Acre di ta va que a fi lo so fia não é um con jun to de dou tri nas, mas uma
ati vi da de por meio da qual cada in di ví duo pode se cons ci en ti zar da na tu re za de sua pró pria exis tên cia. Escre veu vá ri os li vros
so bre os gran des fi ló so fos do pas sa do. Con tu do, não es ta va ba si ca men te in te res sa do nas con clu sões des ses fi ló so fos, por que



ce ná rio da Gu er ra Fria. É um de po i men to im por -

tan tís si mo so bre o am bi en te in te lec tu al de me a -

dos do sé cu lo XX. A re la ção de Arendt com Jas -

pers é de ami za de, mas, so bre tu do, de gran de res -

pe i to. Exis tem dois tex tos de Han nah Arendt so -

bre Jas pers em Ho mens em tem pos som bri os

(São Pa u lo: Com pa nhia das Le tras, 1987).

IHU On-Line – Como se es ta be le ce a re la ção

entre fi lo so fia e po lí ti ca em Han nah Arendt?

Edu ar do Jar dim de Mo ra es – A re la ção é vis ta

sob mais de um as pec to. Han nah Arendt en ten -

deu que uma pri me i ra ma ne i ra como essa re la ção

se apre sen tou foi de ter mi nan te no sur gi men to da

fi lo so fia e da vi são oci den tal de po lí ti ca. Nos sa tra -

di ção sus ten tou-se, exa ta men te, so bre uma base

que é o en la ce en tre uma cer ta ma ne i ra de se con -

ce ber a ver da de e uma idéia de au to ri da de po lí ti -

ca. O exa me da si tu a ção con tem po râ nea re ve lou,

para Arendt, a rup tu ra des sa si tu a ção. A atu a li da -

de é mar ca da pela cri se do con ce i to de ver da de e

da au to ri da de po lí ti ca. A obra de Han nah Arendt

vive nes sa ten sa si tu a ção de rup tu ra da ar ti cu la -

ção das duas es fe ras – do pen sar e do agir.

IHU On-Line – Como Han nah Arendt en si na 

a con ci li ar pen sa men to e po lí ti ca?

Edu ar do Jar dim de Mo ra es – Arendt re fe riu-se,

des de os anos 1950, ao tema da re con ci li a ção.

(Com pre en são e po lí ti ca) Sua vi são do as sun to

tem um fun do ni ti da men te exis ten ci a lis ta. A com -

pre en são pos si bi li ta que nos fa mi li a ri ze mos com

um mun do ao qual che ga mos como es tra nhos. Ao 

fa lar de re con ci li a ção, Arendt lem bra He gel, mas

não vai na mes ma di re ção. A re con ci li a ção do

pen sa men to, para Arendt, é sem pre in com ple ta.

O pen sa men to nun ca atin ge qual quer vi são úl ti -

ma da re a li da de e é, a cada dia, re fe i to – como a

teia de Pe né lo pe. A obra de Arendt ins cre ve-se

nes se qua dro de uma im pos sí vel re con ci li a ção fi -

nal. Ela será mais bem apre ci a da quan do se vir

sua obra como a in ves ti ga ção so bre um am bi en te

mar ca do pela rup tu ra do vín cu lo en tre pen sa men -

to e po lí ti ca.

IHU On-Line – O que a ex pe riên cia da dor em

Han nah Arendt en si na de mais mar can te?

Edu ar do Jar dim de Mo ra es – A dor, em si mes -

ma, não en si na nada. Ela é si len ci o sa. Arendt tra ta 

dis so no úl ti mo ca pí tu lo de As ori gens do to ta li ta -

ris mo (Rio de Ja ne i ro: Do cu men tá rio, 1975-1976), 

“Ide o lo gia e ter ror”. Por ou tro lado, ela cita vá ri as

ve zes a se guin te pas sa gem de Isak Di ne sen40, es -

cri to ra que ad mi ra va mu i to: “To das as má go as

são su por tá ve is quan do se pode con tar uma his tó -

ria a seu res pe i to”. Arendt que ria su ge rir, com essa 

men ção, a im por tân cia da arte de con tar his tó ri as

e do pa pel do his to ri a dor e do po e ta. Mais uma

vez, en con tra-se o tema da re con ci li a ção pro pi ci a -

da pela com pre en são. A obra de Han nah Arendt é 

a res pos ta a uma ex pe riên cia de gran de dor. Foi a

des co ber ta dos cam pos de ex ter mí nio, em 1943,

que mo ti vou a ela bo ra ção, nos anos se guin tes, de

As ori gens do to ta li ta ris mo (1951). Esses as sun tos

fo ram apre sen ta dos por ela em uma bela en tre vis -

ta de 1964 – “Só per ma ne ce a lín gua ma ter na”.

IHU On-Line – Em que sen ti do o tema da

cri se da tra di ção, abor da do por Han nah

Arendt, pode con tri bu ir no de ba te po lí ti co

atu al, em que al guns fa lam de uma cri se do

tra di ci o nal mo de lo po lí ti co de de mo cra cia?

Edu ar do Jar dim de Mo ra es – A si tu a ção de cri -

se di ag nos ti ca da por Arendt en vol ve três di men -
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sus ten ta va que, na fi lo so fia, todo o con te ú do e to das as con clu sões não têm im por tân cia. Jas pers de fen dia o es tu do de ou tros
fi ló so fos como um meio de per tur bar e es ti mu lar o in di ví duo tão pro fun da men te que este se ria im pe li do a se en ga jar na ati vi da -
de de fi lo so far. Jas pers afir ma va que o ho mem ten ta cons tan te men te trans cen der suas li mi ta ções por in ter mé dio da ciên cia, da
re li gião e da fi lo so fia, mas ex pe ri men ta o fra cas so ou “na u frá gio”. Acre di ta va que o ho mem apren de mais so bre si pró prio em
“si tu a ções-li mi tes”, como a mor te, a cul pa e o fra cas so. Essas si tu a ções re ve lam ao ho mem qua is suas li mi ta ções. A ex po si ção
mais com ple ta de suas cren ças en con tra-se em Fi lo so fia (1932). Ver sões mais sim ples são en con tra das em O al can ce pe re -
ne da fi lo so fia (1948) e O ca mi nho para a sa be do ria (1949). Jas pers co me çou a en si nar Psi qui a tria na uni ver si da de de
He i del berg em 1913 e se tor nou pro fes sor de Fi lo so fia em He i del berg, em 1921. Em 1948, pas sou a en si nar Fi lo so fia na uni -
ver si da de de Ba si léia, na Su í ça. (Nota da IHU On-Line)

40 Ka ren Bli xen (1885-1962): Escri to ra di na mar que sa co nhe ci da como Isak Di ne sen. Entre seus li vros, des ta ca mos A fa zen da
afri ca na. 2. ed. Rio de Ja ne i ro: Ci vi li za ção Bra si le i ra, 1986. (Nota da IHU On-Line)



sões – a re li gião, a au to ri da de po lí ti ca e a tra di ção

de pen sa men to. A cri se da au to ri da de po lí ti ca foi

a que teve uma efe ti va re per cus são na vida po lí ti -

ca do sé cu lo XX. Ela es te ve na base dos mo vi men -

tos e re gi mes to ta li tá ri os e com pro me teu todo o

de ba te po lí ti co da épo ca com os dois blo cos que

se de fron ta vam. Hoje, vi ve mos, até cer to pon to,

ain da, a si tu a ção de cri se di ag nos ti ca da por

Arendt há cin qüen ta anos. Mu i tas ten dên ci as da

vida con tem po râ nea que des per ta ram a aten ção

de Han nah Arendt ao es cre ver A con di ção hu ma -

na, men ci o na das no pró lo go do li vro, in ten si fi ca -

ram-se ou se cris ta li za ram. Uma de las tem a ver

com o em po bre ci men to da ex pe riên cia po lí ti ca

nas so ci e da des mo der nas. A po lí ti ca na mo der ni -

da de, e atu al men te, foi re du zi da à téc ni ca de ad -

mi nis tra ção de in te res ses pri va dos.

IHU On-Line – O que sig ni fi ca a afir ma ção

de Arendt: “ao fim da tra di ção es ta mos

obri ga dos ao pen sa men to sem cor ri mão”?

Edu ar do Jar dim de Mo ra es – Pen sa men to sem 

cor ri mão é a tra du ção do in glês thin king wit hout

ban nis ters. Ao lon go de mu i tos sé cu los, nos sa ci vi -

li za ção sa bia como se ori en tar no pen sa men to,

por que ha via uma tra di ção que for ne cia as re fe -

rên ci as para isso. A tra di ção nos pos si bi li ta va

trans por o in ter va lo en tre o pas sa do e o fu tu ro,

isto é, pen sar. A par tir do mo men to em que o pas -

sa do de i xou de lan çar luz so bre o pre sen te, vi ve -

mos na es cu ri dão. Não há como re me di ar essa si -

tu a ção. Pen sar é, atu al men te, uma ex pe riên cia no 

es cu ro, isto é, não con ta mos com o re cur so dos

con ce i tos tra di ci o na is. Esse é o sig ni fi ca do do pen -

sar sem corrimão.

IHU On-Line – Como Han nah Arendt nos

aju da a com pre en der o con tex to atu al de

guer ra, ten do como base suas re fle xões pre -

sen tes na obra So bre a Vi o lên cia?

Edu ar do Jar dim de Mo ra es – So bre a vi o lên cia 

(Rio de Ja ne i ro: Re lu me-Du ma rá, 1994) é um tex -

to dos anos 1960 e é mar ca do por esse con tex to.

Na que la al tu ra, a vi o lên cia apa re cia para mu i tos

se to res da es quer da como um modo de li dar com

as ques tões po lí ti cas. Han nah Arendt opõe-se ra -

di cal men te ao uso da vi o lên cia na po lí ti ca. A vi o -

lên cia tem, no fun do, uma di men são ins tru men tal, 

que, para ela, nada tem a ver com po lí ti ca. As ati -

vi da des de cons tru ir e de des tru ir são téc ni cas e

ver-se a po lí ti ca com base ne las não per mi te al -

can çar uma vi são da ver da de i ra na tu re za do po -

der. Essas são su ges tões ain da uti lís si mas para li -

dar com o mun do de hoje. Há ain da as pec tos mu i -

to da ta dos de So bre a vi o lên cia. O tex to ti nha

como ce ná rio o mun do da Gu er ra Fria, a pre sen -

ça na cena mun di al de dois blo cos po lí ti cos. Pre -

ten der tra zer o ar gu men to do tex to para a atu a li -

da de exi ge uma re le i tu ra mu i to crí ti ca.

IHU On-Line – Ela re ce beu de Ben ja min as

te ses so bre a his tó ria, an tes de ele mor rer.

Como era a re la ção de Arendt com o gru po

de Frank furt? Qu a is eram suas prin ci pa is

con ver gên ci as e di ver gên ci as? Ela era re co -

nhe ci da in te lec tu al men te en tre os fi ló so fos

da épo ca?

Edu ar do Jar dim de Mo ra es – Han nah Arendt

ti nha uma an ti pa tia mu i to gran de pe los mem bros

da “Esco la de Frank furt”, so bre tu do por Ador no,

des de os anos 1920, quan do ela o acu sou de ter

bar ra do a en tra da de seu ma ri do na uni ver si da de. 

Na sua cor res pon dên cia, são sem pre ne ga ti vos os

co men tá ri os so bre Ador no. Ben ja min era ou tra

his tó ria. Eles se co nhe ce ram em Pa ris, no exí lio,

nos anos 1930, e ti nham enor me afi ni da de. A te o -

ria da his tó ria de Arendt deve mu i to a Ben ja min, e 

um dos seus mais be los tex tos é a apre sen ta ção da 

obra do ami go na ver são em in glês, re pro du zi da

em Ho mens em tem pos som bri os. Os teó ri cos de

Frank furt di zi am que fa zi am “te o ria crí ti ca”. Ora,

Han nah Arendt nun ca achou que o pen sa men to

pu des se ter uma di men são crí ti ca. O pen sa men to

é a mais li vre das ati vi da des, e, por esse mo ti vo,

não pode es tar con di ci o na do por ne nhum in te res -

se, nem mes mo crí ti co. Se al gum cri té rio de crí ti ca

se im pu ser ao pen sa men to, cer ta men te ha ve rá

uma ins tru men ta li za ção des sa ati vi da de. Para

Arendt, o pen sa men to não tem uma ori en ta ção

pré via. Como já se dis se, ele não tem um cor ri mão.

Han nah Arendt sem pre foi vis ta pe los fi ló so -

fos como teó ri ca da po lí ti ca e pe los teó ri cos da po -

lí ti ca como uma fi ló so fa. Mu i tas ve zes ela se re cu -

sou a se con si de rar uma fi ló so fa, já que acha va
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que os fi ló so fos têm tan tos pre con ce i tos con tra a

po lí ti ca que não queria ser igualada a eles.

IHU On-Line – Qual a prin ci pal com pre en -

são que Han nah Arendt teve so bre a épo ca

em que vi veu? Como, ba se a dos em seu pen -

sa men to, po de ría mos com pre en der a épo ca 

em que vi ve mos?

Edu ar do Jar dim de Mo ra es – Han nah Arendt

cha mou a épo ca em que vi veu de “tem pos som -

bri os”. Ela bus cou exa mi nar, ao lon go de toda a

obra, des de As ori gens do to ta li ta ris mo, a re per -

cus são da cri se da tra di ção so bre o ce ná rio do seu

tem po. Foi ex tre ma men te sen sí vel à dra má ti ca

no vi da de do sé cu lo XX. Essa sen si bi li da de tam -

bém a con du ziu na ela bo ra ção de uma nova te o -

ria da po lí ti ca li ber ta dos pres su pos tos tra di ci o na -

is. O sen ti men to que mar cou a ge ra ção de Arendt

foi de de sam pa ro, e a pro du ção mais ex pres si va

da fi lo so fia e da arte da que la épo ca mos tra va a

hu ma ni da de em um ce ná rio de de so ri en ta ção no

pla no in di vi du al e po lí ti co, sem o re cur so de um

re tor no à or dem. Atu al men te, não vi ve mos, como 

a ge ra ção de Arendt, o tra u ma da rup tu ra. Te mos

a sen sa ção de ha bi tar um va zio ad mi nis tra do. De

lá para cá, mu i tas co i sas an te ci pa das por Han nah

Arendt acon te ce ram, so bre tu do o que diz res pe i to

ao de sen vol vi men to da téc ni ca. Duas pas sa gens

de Arendt cha mam a aten ção. Uma pri me i ra in di -

ca que o to ta li ta ris mo não de sa pa re ceu com o fim

dos re gi mes na zis ta e co mu nis ta: “Como po ten -

ci a li dade e como ris co sem pre pre sen te, (o to ta li -

ta ris mo) ten de in fe liz men te a fi car co nos co de

ago ra em di an te...”. A se gun da, em A con di ção

hu ma na, ex pli ca que o li vro ti nha como in ten ção

re tra tar uma era his tó ri ca que ter mi na va, sem adi -

an tar nada so bre o “o ad ven to de uma era nova e

des co nhe ci da”. Essa se ria a nos sa épo ca. E com -

ple ta va, em ou tro tre cho, “nun ca an tes nos so fu -

tu ro foi mais im pre vi sí vel.”
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Arendt. O oti mis mo pen san do a dig ni da de da po lí ti ca

Entre vis ta com Mi ros lav Mi lo vic

Mi ros lav Mi lo vic le ci o na no De par ta men to

de Fi lo so fia da Uni ver si da de de Bra sí lia (UnB).

Gra du a do em Fi lo so fia pela Fa cul da de de Fi lo so -

fia de Bel gra do, Iu gos lá via, é dou tor em Fi lo so fia

pela Uni ver si da de de Frank furt, onde de fen deu a

tese Sub je ti vi da de e co mu ni ca ção, ori en ta da por

Karl Otto Apel. Na Uni ver si da de de Pa ris IV, Sor -

bon ne, Fran ça, cur sou ou tro dou to ra do em Fi lo -

so fia, com a tese Ra zão teó ri ca e ra zão prá ti ca e

suas re la ções com a co mu ni da de éti ca e po lí ti ca. É 

pós-dou tor pela Uni ver si da de de Io an ni na, Gré -

cia. De suas obras pu bli ca das, men ci o na mos O

ar gu men to re fle xi vo. Bel gra do: So ci e da de Fi lo -

só fi ca da Sér via, 1989; Éti ca e dis cur so. Bel gra -

do: So ci e da de Fi lo só fi ca da Sér via, 1992; e Co -

mu ni da de da di fe ren ça. Rio de Ja ne i ro, Ijuí:

Re lu me Du ma rá, Uni juí, 2004.

O in di ví duo que não pen sa e se tor na cúm pli -

ce dos cri mes: essa é a ba na li da de do mal di ag nos -

ti ca da por Han nah Arendt como a con se qüên cia

des sa tra di ção fi lo só fi ca que qua se mu mi fi cou a

es tru tu ra do ser e nos mar gi na li zou. Por isso,

Arendt vai ini ci ar o pro je to so bre a po lí ti ca no con -

tex to da di fe ren ça on to ló gi ca de He i deg ger. Po lí ti -

ca faz a di fe ren ça, po lí ti ca cria a on to lo gia e a pos -

si bi li da de do Novo. Arendt ain da tem o oti mis mo

pen san do a dig ni da de da po lí ti ca”, dis se o fi ló so fo

iu gos la vo, ra di ca do no Bra sil, Mi ros lav Mi lo vic,

em en tre vis ta ex clu si va, con ce di da por e-mail à

IHU On-Line, em 27 de no vem bro de 2006.

Ana li san do a pro xi mi da de en tre o pen sa men to de

Arendt e o de Chan tal Mouf fe, en fa ti zou: “A con -

di ção hu ma na na Mo der ni da de, para Arendt e

para Mouf fe, é mais in di vi du al e eco nô mi ca do

que po lí ti ca e co le ti va. Por isso, a Mo der ni da de

che ga só até a uma de mo cra cia re pre sen ta ti va e

não até a uma de mo cra cia par ti ci pa ti va”.

IHU On-Line – É pos sí vel des cons tru ir e re -

fun dar a po lí ti ca, so bre tu do a de mo cra cia,

com base no pen sa men to de Han nah Arendt? 

Como e por quê?

Mi ros lav Mi lo vic – Han nah Arendt acre di ta que

a se pa ra ção pla tô ni ca en tre o ser e a apa rên cia

mar ca um pas so his tó ri co não só para a vida dos

gre gos, mas para todo o ca mi nho pos te ri or da ci -

vi li za ção. A des va lo ri za ção da apa rên cia e a afir -

ma ção do ser são os as pec tos da re vi ra vol ta na

vida dos gre gos e do Oci den te eu ro peu. Com isso, 

tem iní cio uma es pe cí fi ca ti ra nia da ra zão e dos

pa drões na nos sa vida. Isso é o que Ni etzsche41

ela bo ra como o co me ço do ni i lis mo na Eu ro pa. A

es tru tu ra já de ter mi na da, es tá ti ca, en tre o ser e a

apa rên cia, tem con se qüên ci as ca tas tró fi cas para o 

pró prio pen sa men to. Ele se tor na mera sub sun ção 

das apa rên ci as às for mas su pe ri o res do ser. Nes se

mun do tão or de na do, qua se não te mos que pen -

sar mais. O pen sa men to não muda a es tru tu ra do -
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41 Fri e drich Ni etzsche (1844-1900): fi ló so fo ale mão, co nhe ci do por seus con ce i tos além-do-ho mem, trans va lo ra ção dos va lo res,
ni i lis mo, von ta de de po der e eter no re tor no. Entre suas obras, fi gu ram como as mais im por tan tes Assim fa lou Za ra tus tra. 9.
ed. Rio de Ja ne i ro: Ci vi li za ção Bra si le i ra, 1998; O an ti cris to. Lis boa: Gu i ma rães, 1916; e A ge ne a lo gia da mo ral. 5. ed.
São Pa u lo: Cen ta u ro, 2004. Escre veu até 1888, quan do foi aco me ti do por um co lap so ner vo so que nun ca o aban do nou, até o
dia de sua mor te. A Ni etzsche foi de di ca do o tema de capa da edi ção nú me ro 127 da IHU On-Line, de 13-12-2004. So bre o fi -
ló so fo ale mão, con fe rir ain da a en tre vis ta ex clu si va re a li za da pela IHU On-Line edi ção 175, Pa u lo de Tar so e a con tem po ra -
ne i da de, de 10 de abril de 2006, com o je su í ta cu ba no Emi lio Bri to, do cen te na Uni ver si da de de Lou va in-La-Ne u ve, in ti tu la -
da Ni etzsche e Pa u lo. (Nota da IHU On-Line)



mi nan te do ser. Essa ina bi li da de do pen sa men to

ter mi na, no úl ti mo mo men to, nas ca tás tro fes po lí -

ti cas do nos so sé cu lo. Tan tos cri mes, mas qua se

sem cul pa dos. O in di ví duo que não pen sa e se tor -

na cúm pli ce dos cri mes: essa é a ba na li da de do

mal di ag nos ti ca da por Han nah Arendt como a

con se qüên cia des sa tra di ção fi lo só fi ca que qua se

mu mi fi cou a es tru tu ra do ser e nos mar gi na li zou.

Por isso, Arendt vai ini ci ar o pro je to so bre a po lí ti -

ca no con tex to da di fe ren ça on to ló gi ca de He i deg -

ger. Po lí ti ca faz a di fe ren ça, po lí ti ca cria a on to lo -

gia, a pos si bi li da de do Novo. Arendt ain da tem o

oti mis mo pen san do a dig ni da de da política.

IHU On-Line – Em que me di da essa des con -

tru ção me ta fí si ca, que in clui a po lí ti ca, con -

for me su ge re Chan tal Mouf fe, ofe re ce a pos -

si bi li da de de se pen sar uma de mo cra cia ra -

di cal? Qual é a co ne xão en tre o pen sa men to 

de Arendt com o de Mouf fe?

Mi ros lav Mi lo vic – Afir mar a po lí ti ca e afir má-la

para além da me ta fí si ca são os pon tos que unem

Han nah Arendt e Chan tal Mouf fe42. No en tan to, a 

ins pi ra ção da Chan tal Mouf fe é di fe ren te, pos to

que esta não vem da fi lo so fia he i deg ge ri a na, mas,

pri me i ro, da ex pe riên cia psi ca na lí ti ca, em que o

su je i to é sem pre fal ta, sem pre uma con di ção con -

fli ti va e, se gun do, da idéia der ri di a na da di fe ren -

ça. A di ag no se da Mo der ni da de, en tre as duas, é

se me lhan te tam bém. Mouf fe fala so bre a pers pec -

ti va eco nô mi ca do li be ra lis mo mo der no em que a

po lí ti ca de sa pa re ce. A des po li ti za ção é a di ag no se

que ela, com Arendt, faz so bre a Mo der ni da de. A

con di ção hu ma na na Mo der ni da de, para Arendt e 

para Mouf fe, é mais in di vi du al e eco nô mi ca do

que po lí ti ca e co le ti va. Por isso, a Mo der ni da de

che ga só até a uma de mo cra cia re pre sen ta ti va e

não até a uma de mo cra cia par ti ci pa ti va. O mun do 

li be ral não é ne ces sa ri a men te li ga do à de mo cra -

cia. Eu acho que as di fe ren ças co me çam quan do

tra tam o con ce i to do plu ra lis mo na po lí ti ca. No li -

vro so bre o pa ra do xo de mo crá ti co, Mouf fe diz

que o plu ra lis mo em Arendt fica sem an ta go nis -

mo, ou que o ago nis mo po lí ti co fica sem an ta go -

nis mo. Arendt pro cu ra as so lu ções e não uma

aber tu ra para o ca rá ter aber to e con fli ti vo da po lí -

ti ca que Chan tal Mouffe quer defender.

IHU On-Line – O que po de mos en ten der

exa ta men te por de mo cra cia ra di cal? E por

que ela se ria uma im pos si bi li da de, con for -

me o se nhor cita em sua co mu ni ca ção da

ANPOF, “A des cons tru ção da po lí ti ca –

Han nah Arendt e Chan tal Mouf fe”, apre sen -

ta da em 25-10-2006, em Sal va dor, Ba hia?

Mi ros lav Mi lo vic – Chan tal Mouf fe quer ela bo -

rar uma con cep ção an ti fun da men ta lis ta da po lí ti -

ca. A ins pi ra ção é, como men ci o nei, por um lado

der ri di a na, pen san do o con ce i to da di fe ren ça, e

por ou tro, psi ca na lí ti ca, pen san do o ca rá ter con fli -

ti vo da na tu re za hu ma na. Mouf fe in clu si ve fala so -

bre os pe ri gos de uma te o ria que pro cu ra as so lu -

ções con sen su a is e as sim mar gi na li za os ver da de i -

ros con fli tos. É pro vá vel que a des cons tru ção das

po lí ti cas da iden ti da de crie a pos si bi li da de da de -

mo cra cia. A fi lo so fia e a cul tu ra qua se sem pre ins -

ta u ra ram a au sên cia no ser hu ma no, que de ve ria

ser su pe ra da na pers pec ti va do tem po li ne ar; e

esse tem po é o tem po do cris ti a nis mo, do ca pi ta -

lis mo, do he ge li a nis mo. Des cons tru in do a me ta fí -

si ca da pre sen ça, Der ri da43 ar ti cu la o va zio que

nun ca deve ser pre en chi do. Pre en cher o va zio sig -

ni fi ca ria o es ta be le ci men to da nova iden ti da de.

Cri ti car a Iden ti da de, afir man do a di fe ren ça sig ni -

fi ca que o lu gar da po lí ti ca e do di re i to tem que fi -

car va zio, para não cri ar as no vas for mas da ide o -

lo gia. Ou, com as pa la vras de Cla u de Le fort44, “a

so be ra nia po pu lar jun ta-se à ima gem de um lu gar
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42 Chan tal Mouf fe: fi ló so fa ame ri ca na, au to ra de Di men si ons of ra di cal de mo cracy. Lon don: Ver so, 1992 e The de mo cra tic 
pa ra dox. Lon don: Ver so, 2000. (Nota da IHU On-Line)

43 Jac ques Der ri da (1930-2004): fi ló so fo fran cês, cri a dor do mé to do cha ma do des cons tru ção. Seu tra ba lho é as so ci a do, com fre -
qüên cia, ao pós-es tru tu ra lis mo e ao pós-mo der nis mo. Entre as prin ci pa is in fluên ci as de Der ri da en con tram-se Sig mund Fre ud
e Mar tin He i deg ger. Entre sua ex ten sa pro du ção, fi gu ram os li vros Gra ma to lo gia. São Pa u lo: Pers pec ti va, 1973; L’et hi que
du don, (1992); De me u re, Ma u ri ce Blan chot (1998); Vo i les avec Hélè ne Ci xous (1998); e Don ner la mort (1999).
De di ca mos a Der ri da a edi to ria Me mó ria da IHU On-Line edi ção 119, de 18-10-2004. (Nota da IHU On-Line)

44 Jean-Cla u de Le fort: fi ló so fo fran cês, au tor de, en tre ou tros A in ven ção de mo crá ti ca: os li mi tes da do mi na ção to ta li tá -
ria. São Pa u lo: Bra si li en se, 1983 e De sa fi os da es cri ta po lí ti ca. São Pa u lo: Dis cur so Edi to ri al, 1999. (Nota da IHU On-Line)



va zio, im pos sí vel de ser ocu pa do, de tal modo que 

os que exer cem a au to ri da de pú bli ca não po de -

ri am pre ten der se apro pri ar dela” (Le fort, C., A in -

ven ção de mo crá ti ca. São Pa u lo: Bra si li en se,

1987, p. 76). Nes te va zio po lí ti co, Chan tal Mouf fe

en ten de o sen ti do do pa ra do xo de mo crá ti co. A

de mo cra cia cria o pa ra do xo, por que a re a li za ção

dela se ria já a sua de sin te gra ção.

IHU On-Line – No cam po da éti ca, em es pe -

cí fi co, como o pen sa men to arend ti a no pos -

si bi li ta uma re vi ta li za ção da de mo cra cia?

Mi ros lav Mi lo vic – Para He i deg ger, a per gun ta

so bre os ou tros é ape nas uma pro mes sa – como

dirá Ha ber mas45 – que ele nun ca vai cum prir. A fi -

lo so fia he i deg ge ri a na não é a fi lo so fia dos Ou tros.

Um es pe cí fi co ego ís mo, tal vez o ego ís mo eu ro -

peu, do mi na sua fi lo so fia. Assim a fi lo so fia de He i -

deg ger se trans for ma numa es pe cí fi ca ge o po lí ti ca.

Hus serl46 tam bém, fa lan do so bre a cri se atu al da

hu ma ni da de, apon ta a Eu ro pa como a úni ca al -

ter na ti va. Mas o que di zer so bre a tra di ção eu ro -

péia e essa im pos si bi li da de fi lo só fi ca de in clu ir a

ques tão so bre o ou tro? O que di zer so bre esse es -

pe cí fi co au tis mo eu ro peu? O con ce i to da Eu ro pa,

por exem plo, ini ci ou-se e for ta le ceu-se – como al -

gu mas in ter pre ta ções his tó ri cas es tão su ge rin do –

com as Cru za das, den tro des sa iden ti da de mi li tar

e não den tro da per gun ta so bre os ou tros e so bre a 

di fe ren ça. Por ca u sa dis so, pode ser que o atu al

dis cur so so bre a gran de za eu ro péia seja so men te

a ten ta ti va de es con der a sua me di o cri da de. No

pro je to arend ti a no, onde não exis te uma iden ti da -

de ori gi ná ria da po lí ti ca, nós não so mos os se res

po lí ti cos por na tu re za. A po lí ti ca pode ou não

acon te cer en tre nós. Con trá ria às di fi cul da des

hus ser li a nas e he i deg ge ri a nas so bre os ou tros, a

ação po lí ti ca em Arendt é sem pre uma in te ra ção.

Os ou tros são pres su pos tos e não só con se qüên -

ci as de uma re fle xão so li tá ria. Já em li vro so bre

San to Agos ti nho47, Arendt li be ra-se da on to lo gia

he i deg ge ri a na li ga da à mor te e pro cu ra uma afir -

ma ção dos ou tros, dos pró xi mos. Cla ro, Arendt

sabe que San to Agos ti nho não liga a li ber da de à

po lí ti ca. A li ber da de para ele não é tan to um pro -

je to po lí ti co. Assim a Mo der ni da de her da essa di -

men são não-po lí ti ca da li ber da de ad vin da do

cris ti a nis mo.

IHU On-Line – A des ti tu i ção do hu ma no é

uma das for mas da ba na li da de do mal? Que

exem plos des sa re a li da de po de ri am ser da -

dos so bre os tem pos em que vi ve mos?

Mi ros lav Mi lo vic – O mun do mo der no, de sen -

can ta do, não fala mais a lin gua gem da fi lo so fia,

como pen sa vam os gre gos, tam pou co fala a lin -

gua gem di vi na, como pen sa vam os re li gi o sos, mas

fala a lin gua gem da ciên cia e da ma te má ti ca. Pen -

san do as sim, Des car tes48 re i fi ca o mun do no sen ti -

do epis te mo ló gi co, o que traz con se qüên ci as dra -

má ti cas. Hus serl cri ti ca com toda a for ça essa re i fi -

ca ção na qual a vida per deu o pa pel cons ti tu ti vo.
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45 Jür gen Ha ber mas (1929): fi ló so fo ale mão, prin ci pal es tu di o so da se gun da ge ra ção da Esco la de Frank furt. Her dan do as dis -
cus sões da Esco la de Frank furt, Ha ber mas apon ta a ação co mu ni ca ti va como su pe ra ção da ra zão ilu mi nis ta trans for ma da num
novo mito que en co bre a do mi na ção bur gue sa (ra zão ins tru men tal). Para ele, o lo gos deve con tru ir-se pela tro ca de idéi as, opi -
niões e in for ma ções en tre os su je i tos his tó ri cos es ta be le cen do o diá lo go. Seus es tu dos vol tam-se para o co nhe ci men to e a éti ca.
Sua tese para ex pli car a pro du ção de sa ber hu ma no re cor re ao evo lu ci o nis mo de Char les Dar win. Se gun do Ha ber mas, a fa bi li -
da de pos si bi li ta de sen vol ver ca pa ci da des mais com ple xas de co nhe cer a re a li da de. Evo lui-se as sim atra vés dos er ros. (Nota da
IHU On-Line)

46 Edmund Hus serl (1859-1938): fi ló so fo ale mão, prin ci pal re pre sen tan te do mo vi men to fe no me no ló gi co. Marx e Ni etzsche, até
en tão ig no ra dos, in flu en ci a ram pro fun da men te Hus serl, que era um crí ti co do ide a lis mo kan ti a no. Hus serl apre sen ta como
idéia fun da men tal de seu an tip si co lo gis mo a “in ten ci o na li da de da cons ciên cia”, de sen vol ven do con ce i tos como o da in tu i ção
ei dé ti ca e epo ché. Prag má ti co, Hus serl teve como dis cí pu los Mar tin He i deg ger, Sar tre e ou tros. (Nota da IHU On-Line)

47 Au ré lio Agos ti nho (354-430): Co nhe ci do como Agos ti nho de Hi po na ou San to Agos ti nho, bis po ca tó li co, teó lo go e fi ló so fo. É
con si de ra do san to pe los ca tó li cos e dou tor da dou tri na da Igre ja. (Nota da IHU On-Line)

48 René Des car tes (1596-1650): fi ló so fo, fí si co e ma te má ti co fran cês. No ta bi li zou-se so bre tu do pelo seu tra ba lho re vo lu ci o ná rio
da Fi lo so fia, ten do tam bém sido fa mo so por ser o in ven tor do sis te ma de co or de na das car te si a no, que in flu en ci ou o de sen vol -
vi men to do cál cu lo mo der no. Des car tes, por ve zes cha ma do o fun da dor da fi lo so fia e ma te má ti ca mo der nas, ins pi rou os seus
con tem po râ ne os e ge ra ções de fi ló so fos. Na opi nião de al guns co men ta do res, ele ini ci ou a for ma ção da qui lo a que hoje se cha -
ma de ra ci o na lis mo con ti nen tal (su pos ta men te em opo si ção à es co la que pre do mi na va nas ilhas bri tâ ni cas, o em pi ris mo), po si -
ção fi lo só fi ca dos sé cu los XVII e XVIII na Eu ro pa. (Nota da IHU On-Line)



Hoje a clo na gem ci en tí fi ca é só mais um exem plo

de si tu a ção na qual a re pro du ção da vida é li ga da

à ciên cia e não mais à pró pria vida. A vida, ou me -

lhor, o con cre to, o par ti cu lar, es tão com a Mo der -

ni da de, en tran do num ca mi nho sem sa í da, e no

úl ti mo mo men to se rão su pe ra dos no pen sa men to

de He gel49. O mun do mo der no não é o mun do

para os in di ví du os.

IHU On-Line – Arendt sem pre de mons trou

enor me des con fi an ça com os sis te mas de

pen sa men to, que para ela se sus ten ta vam

em uma sim pli fi ca ção ina ce i tá vel da re a li -

da de. O es pa ço po lí ti co no sé cu lo XXI tam -

bém pre ci sa ser pen sa do com re la ção a essa 

mul ti pli ci da de do Grund, como o pen sa -

men to pós-mo der no su ge re?

Mi ros lav Mi lo vic – É com pre en sí vel, por exem -

plo, a des con fi an ça que Der ri da tem so bre He i -

deg ger. A pro fun da fi lo so fia he i deg ge ri a na não fez 

dele um de mo cra ta. Assim, pa re ce que, com o

pro je to da con fron ta ção com a tra di ção e a Mo -

der ni da de, o es bo ço da des tru i ção da me ta fí si ca

fica ain da aber to. A sub je ti vi da de e ou tros lu ga res

pri vi le gi a dos do pen sa men to tra di ci o nal pre ci sam

ser des cons tru í dos. A me ta fí si ca que pen sa a iden -

ti da de – ou a me ta fí si ca da pre sen ça – pre ci sa ser

su pe ra da pelo pen sa men to da di fe ren ça. A her -

me nêu ti ca de He i deg ger ain da afir ma os lu ga res

pri vi le gi a dos para pen sar a au ten ti ci da de do ser.

Assim, ela ain da não é a di fe ren ça ver da de i ra, a

di fe ren ça que pro duz a di fe ren ça. A di fe ren ça de

He i deg ger pa re ce mais uma di fe ren ça re i fi ca da,

de ter mi nan do – po de ría mos di zer as sim – os lu ga -

res para a aparição do autêntico.

IHU On-Line – Que as pec tos do pen sa men -

to po lí ti co de Arendt ofe re cem ino va ções na 

in ter pre ta ção dos gran des clás si cos da fi lo -

so fia, como Marx, He gel e He i deg ger?

Mi ros lav Mi lo vic – A Mo der ni da de vem, as sim

pa re ce, atrás do pen sa men to gre go. A Mo der ni da -

de afir ma a vida na po lí ti ca, a vida bi o ló gi ca, quer

di zer, as con di ções da so bre vi vên cia, do la bor e

do tra ba lho. So bre vi ver – esse foi o pro je to mo -

der no anun ci a do em Hob bes50. Para os gre gos,

po de mos nos lem brar, o pro je to po lí ti co não era

so bre vi ver, mas vi ver bem, e, quem sabe, apro xi -

mar-nos do mun do eter no, do pró prio di vi no. A

Mo der ni da de, apro xi man do o pri va do e a na tu re -

za à po lí ti ca, anun cia uma es pe cí fi ca des po li ti za -

ção. O mun do mo der no é o mun do sem a po lí ti ca, 

o mun do da eco no mia e das con di ções da so bre -

vi vên cia. Nós so mos tes te mu nhas des sa he ran ça.

Arendt fala con tra Marx51. Hoje, para so bre vi ver,

ago ra no con tex to do ter ro ris mo, ne ces si ta mos

cri ar as no vas for mas da au to ri da de po lí ti ca. So -

bre vi ver ain da é um pro je to po lí ti co, ou me lhor di -

zen do, em Arendt, é um pro je to da ne ga ção da

po lí ti ca. Esta mos mu i to dis tan tes do pro je to gre go

que ten tou unir a po lí ti ca com a li ber da de e não

com a na tu re za. He gel liga a po lí ti ca com a li ber -

da de, mas den tro de um pro je to me ta fí si co. Por

isso, Arendt quer se guir o pro je to he i deg ge ri a no da 

des tru i ção da me ta fí si ca, ar ti cu lan do o ca mi nho

po lí ti co des sa des tru i ção. Inclu ir a in te ra ção nes te

pro je to da di fe ren ça é a con tri bu i ção im por tan te

da Han nah Arendt.
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49 Fri e drich He gel (1770-1831): fi ló so fo ale mão. Como Aris tó te les e San to To más de Aqui no, ten tou de sen vol ver um sis te ma fi lo -
só fi co no qual es ti ves sem in te gra das to das as con tri bu i ções de seus prin ci pa is pre de ces so res. Sua pri me i ra obra, Fe no me no lo -
gia do es pí ri to, tor nou-se a fa vo ri ta dos he ge li a nos da Eu ro pa con ti nen tal no séc. XX. (Nota da IHU On-Line)

50 Tho mas Hob bes (1588-1679): fi ló so fo in glês. Sua obra mais fa mo sa, O Le vi a tã (1651), tra ta de te o ria po lí ti ca. Nes te li vro,
Hob bes nega que o ho mem seja um ser na tu ral men te so ci al. Afir ma, ao con trá rio, que os ho mens são im pul si o na dos ape nas
por con si de ra ções ego ís tas. Tam bém es cre veu so bre fí si ca e psi co lo gia. Hob bes es tu dou na Uni ver si da de de Oxford. Ele foi se -
cre tá rio de Sir Fran cis Ba con. (Nota da IHU On-Line)

51 Karl He in rich Marx (1818-1883): fi ló so fo, ci en tis ta so ci al, eco no mis ta, his to ri a dor e re vo lu ci o ná rio ale mão, um dos pen sa do res
que exer ce ram ma i or in fluên cia so bre o pen sa men to so ci al e so bre os des ti nos da hu ma ni da de no sé cu lo XX. Marx foi es tu da do 
no Ci clo de Estu dos Re pen san do os Clás si cos da Eco no mia, pro mo vi do pelo IHU. A pa les tra A Uto pia de um novo pa -
ra dig ma para a eco no mia foi pro fe ri da pela Prof.ª Dr.ª Leda Ma ria Pa u la ni, em 23 de ju nho de 2005. O Ca der no IHU Idéi as,
edi ção nú me ro 41, teve como tema A (anti)fi lo so fia de Karl Marx, com ar ti go de au to ria da mes ma pro fes so ra. (Nota da IHU

On-Line)



Uma crí ti ca ra di cal da po lí ti ca re pre sen ta ti va

e uma apos ta pela par ti ci pa ção

Entre vis ta com Fina Bi ru lés

Fina Bi ru lés é pro fes so ra ti tu lar de Fi lo so fia

na Uni ver si da de de Bar ce lo na, Espa nha. De di -

ca-se à in ves ti ga ção de te mas re la ci o na dos com a

Fi lo so fia da His tó ria e os Estu dos de Gê ne ro. E é

no en con tro des sas ver ten tes que fi xou como ob -

je to pri vi le gi a do de es tu do a obra de Han nah

Arendt, si tu an do-se como uma das prin ci pa is es -

pe ci a lis tas em seu pen sa men to e re a li zan do um

tra ba lho des ta ca do como tra du to ra e in tro du to ra

de seus tex tos para o es pa nhol.

Desde 1990, co or de na o Se mi ná rio Fi lo so -

fia y Gène ro da mes ma uni ver si da de. É mem bro

da di re ção do fu tu ro Insti tu to Inte ru ni ver si tá rio

de Estu dos de Gê ne ro da Ca ta lu ña (IIEDG). Entre 

suas obras, des ta ca mos Fi lo so fía y Gé ne ro.

Iden ti da des fe me ni nas. Pam plo na: Pa mi e la,

1992; En tor no a Han nah Arendt. Ma drid:

Cen tro de Estu di os Cons ti tu ci o na les, 1995; e Han -

nah Arendt. El or gul lo de pen sar. Bar ce lo na:

Ge di sa, 2000.

Bi ru lés, em en tre vis ta por ema il à IHU

On-Line, em 27 de no vem bro de 2006, afir mou

que na obra de Han nah Arendt pode ser lo ca li za -

da uma “crí ti ca ra di cal da po lí ti ca re pre sen ta ti va”,

bem como uma “apos ta pela par ti ci pa ção. Mos tra

dis so são tan to sua apos ta pelo mo vi men to dos

con se lhos de ope rá ri os como sua dis tin ção en tre o 

con tra to so ci al e o con tra to mú tuo”. Entre tan to,

Bi ru lés aler ta: “a obra de Arendt não nos pro por -

ci o na um ‘ma nu al de ins tru ções’ so bre como de -

ve ría mos pro ce der”, além de “não se li mi tar a

con tar com o já pen sa do e atre ver-se a pen sar o

novo de nos so tem po”.

IHU On-Line – Por que a se nho ra afir ma que 

Arendt é uma in ter lo cu to ra pos sí vel, mas

que sem pre in co mo da?

Fina Biru lés – Sua obra se des ta ca numa épo ca, 

a nos sa, em que a ati vi da de de quem se de di ca

ao pen sa men to pa re ce re du zir-se à mera her me -

nêu ti ca, ca ren te da co ra gem ou da ca pa ci da de

ne ces sá ri as para di zer algo so bre o mun do ou so -

bre sua pró pria ex pe riên cia. Arendt não só não

caiu na ten ta ção de ga nhar as sim pa ti as de sua

ge ra ção, mas tam bém con ti nua sen do, como o

foi em vida, uma in ter lo cu to ra mo des ta. Efe ti va -

men te, em seus es cri tos, a aten ção cen tra-se mais 

no pro ces so de cons tru ir, do que no in ten to de

dar com uma cons tru ção aca ba da. E isso por que

sua es cri tu ra não é o re sul ta do de um pro je to de

“ser uma gran de pen sa do ra” ou uma “gran de es -

cri to ra”, se não sim ples men te fru to de um es for ço 

por com pre en der em sua es pe ci fi ci da de os fa tos

que vi veu.

Arendt con si de ra que a re a li da de não é um

ob je to do pen sa men to, mas pre ci sa men te aqui lo

que o ati va, não nos ofe re cen do algo se me lhan te

a um mo de lo teó ri co cô mo do que nos per mi ta

dar con ta de qual quer fato com o qual nos ve ja -

mos con fron ta dos. Seu pen sar é uma amos tra do

que sig ni fi ca en ca rar di re ta men te o acon te ci men -

to e tra tar de com pre en dê-lo em sua es pe ci fici da -

de, sem um dis cur so ide o ló gi co que nos sir va de

air bag para pro te ger-nos ante o im pac to da ex pe -

riên cia, ou que re du za o novo ao ve lho, ao já

co nhe ci do.
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IHU On-Line – Como pode a obra des ta fi ló -

so fa aju dar-nos a re a bi li tar e re dig ni fi car a

po lí ti ca?

Fina Bi ru lés – A obra de Arendt pode nos au xi -

li ar a re a bi li tar e re dig ni fi car a po lí ti ca, na me di da

em que ela crê que o to ta li ta ris mo não é o re sul ta -

do de um ex ces so de po lí ti ca em to dos os âm bi tos, 

mas que, de fato, com por ta sua des tru i ção. Qu a se 

to dos os seus tra ba lhos da dé ca da dos anos 1950

po dem ser con si de ra dos como o re sul ta do de su -

ces si vas ten ta ti vas de re pen sar o sen ti do, a es pe ci -

fi ci da de e a dig ni da de da po lí ti ca – ao dis tin guir

en tre do mí nio e po der po lí ti co, e en tre au to ri da de

e po der – ou de abor dar o pro ble ma da fun da ção

da li ber da de – como o faz em sua aná li se das re -

vo lu ções mo der nas. Tra ta va-se de re tor nar à per -

gun ta “O que é a po lí ti ca?”, sem cair na ilu são de

uma pura e sim ples re cu pe ra ção da tra di ção, nem

nos ca rac te rís ti cos en ga nos de ri va dos das ati tu des 

progres sis tas que, em sua opi nião, cos tu mam olhar 

o mun do com uma in ten ci o nal fal ta de re a lis mo,

re cu san do de fron tar-se com fa tos de sa gra dá ve is.

Arendt es ta va lon ge de com par ti lhar com a con -

fi an ça na Ilus tra ção, que con ti nua do mi nan do o

au to com pla cen te pen sa men to oci den tal. Bas ta re -

cor dar aque las pa la vras do pró lo go de 1950 a As

ori gens do to ta li ta ris mo (São Pa u lo: Com pa nhia

das Le tras, 1989-2004), se gun do as qua is o pro -

gres so e a fatali da de são as duas fa ces da mes ma

mo e da, am bas são ar ti gos de su pers ti ção, e não

de fé. Iden ti fi car os ele men tos que cris ta li za ram

nos re gi mes to ta li tá ri os con tem po râ ne os le vou-a, 

pos te ri or men te, a apro fun dar, em sua aná li se da

so ci e da de mo der na, o pro ces so de des po li ti za -

ção e de es va zi a men to da li ber da de pú bli ca – de

ato mi za ção dos in di ví du os na so ci e da de de mas -

sas, pre lú dio, de cer to modo, do ma i or e mais ra -

di cal iso la men to dos cam pos de con cen tra ção – e 

sua con fli ti va dis tin ção en tre o so ci al e o po lí ti co.

Dis tin ção que su bli nha que a li ber da de po lí ti ca

ne ces si ta da pre sen ça dos de ma is, exi gin do plu -

ra li da de, um es pa ço en tre os ho mens, de modo

que a po lítica não pode ser con ce bi da como mera

su pe res tru tu ra.

IHU On-Line – É pos sí vel pen sar numa de -

mo cra cia ra di cal com base no le ga do de

Arendt? Qu a is são as efe ti vas pos si bi li da -

des de se dar essa ra di ca li za ção e o que ela

sig ni fi ca?

Fina Bi ru lés – Em Arendt, há uma crí ti ca ra di cal

da po lí ti ca re pre sen ta ti va, há uma apos ta pela

par ti ci pa ção. Mos tra dis so são tan to sua apos ta

pelo mo vi men to dos con se lhos de ope rá ri os como 

sua dis tin ção en tre o con tra to so ci al e o con tra to

mú tuo. O cha ma do con tra to so ci al é subs cri to en -

tre uma so ci e da de e seu go ver nan te, e con sis te

num ato fic tí cio e ima gi ná rio pelo qual cada mem -

bro en tre ga sua for ça e seu po der, iso la do dos de -

ma is, para cons ti tu ir um go ver no. Lon ge de ob ter

um novo po der, cada mem bro da so ci e da de cede

seu po der real e li mi ta-se a ma ni fes tar seu con sen -

ti men to em ser go ver na do. Em tro ca, o con tra to

mú tuo, me di an te o qual os in di ví du os se vin cu lam 

para for mar uma co mu ni da de, ba se ia-se na re ci -

pro ci da de e pres su põe a igual da de. “Seu con te ú -

do real é uma pro mes sa e seu re sul ta do é cer ta -

men te uma so ci e da de, no an ti go sen ti do ro ma no

de so ci e tas, que quer di zer ali an ça. Tal ali an ça

acu mu la a for ça se pa ra da dos par ti ci pan tes e vin -

cu la-os numa nova es tru tu ra de po der, em vir tu de 

de pro mes sas li vres e sin ce ras.” Se ria, pois, pre ci -

so en ten der a li ber da de como li ber ta ção do do mí -

nio e não como a mera li ber ta ção da ne ces si da de.

Arendt re cor da-nos que a te o ria po lí ti ca não con -

sis te em en si nar-nos o quê pen sar para que sa i ba -

mos como atu ar, pois isso se ria dou tri na ção. A te o -

ria po lí ti ca nos en si na como de tec tar os mo men tos 

de li ber da de po lí ti ca. Se gue daí que, na obra de

Arendt, não se nos pro por ci o na um “ma nu al de

ins tru ções” so bre como de ve ría mos pro ce der.

IHU On-Line – A acu sa ção de Arendt ter

uma con cep ção po lí ti ca eli tis ta pode ser

cre di ta da em fun ção de seu “re tor no aos

gre gos”? Em que sen ti do essa con cep ção se 

con tra põe ao ni i lis mo hoje ex pos to na de -

mo cra cia e pode aju dá-la a re vi ta li zar sua

ca rac te rís ti ca de não eli mi nar o con fli to,

po rém or de ná-lo?

Fina Bi ru lés – Esta acu sa ção é, em boa me di da,

fru to de uma le i tu ra su per fi ci al de sua obra. Bas ta

ler com aten ção para dar-se con ta que Arendt não 

é uma nos tál gi ca da po lis, mas tra ta de in ves ti gar
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que mu dan ças e que ele men tos do sé cu lo XIX

con so li da ram-se nos ter rí ve is acon te ci men tos do

sé cu lo XX. Mos tra dis so são suas pa la vras em A

con di ção hu ma na (10. ed. Rio de Ja ne i ro: Fo ren -

se Uni ver si tá ria, 2002-2005): “Qu an do o mo vi -

men to ope rá rio apa re ceu na cena pú bli ca, foi a

úni ca or ga ni za ção na qual os ho mens atu a ram e

fa la ram qua ho mens – e não qua mem bros da so -

ci e da de”. Se se pode fa lar de eli tis mo, este não

con sis te em nada mais do que em afir mar que

nem to dos es ta mos in te res sa dos no âm bi to do po -

lí ti co, po rém ja ma is ela de i xa de su bli nhar o di re i -

to – e não a obri ga ção – de to dos a par ti ci pa rem.

Como dis se an tes, Arendt está dis pos ta a olhar

com re a lis mo o pa no ra ma po lí ti co, de modo que

se po de ria afir mar que, para ela, o im por tan te é

en fren tar os pro ble mas sem pen sar que há rá pi das 

so lu ções, tra tan do de re ar ti cu lá-los de for ma não

vi o len ta e com a co ra gem ne ces sá ria para não en -

dos sá-los nos mes mos ter mos à pró xi ma ge ra ção.

IHU On-Line – A se nho ra afir ma que é mu i to 

di fí cil ser arend ti a no, pois Arendt não tem

uma von ta de de sis te ma, po rém uma von ta -

de de pen sar os acon te ci men tos. Se ria esta

a “he ran ça sem tes ta men to” à qual a se nho -

ra se re fe re?

Fina Bi ru lés – Efe ti va men te, para ela, a rup tu ra

do fio da tra di ção que teve lu gar no sé cu lo XX é ir -

re ver sí vel, ra zão pela qual está mu i to pre sen te em

sua obra a he te ro ge ne i da de en tre as ve lhas fer ra -

men tas con ce i tu a is e a ex pe riên cia con tem po râ -

nea. De modo que acha mos, em sua obra, cha ves

so bre como res pon der aos acon te ci men tos de seu

pre sen te. Po rém, em ne nhum caso pro por ci o nan -

do-nos cha ves para com pre en der e res pon der a

qual quer si tu a ção, o que cor re a car go de nos sa

res pon sa bi li da de.

IHU On-Line – De que modo as fi lo so fi as de

Si mo ne Weil e Han nah Arendt se apro xi -

mam e que ou tra le i tu ra do mar xis mo elas

po dem ofe re cer?

Fina Bi ru lés – Tan to Arendt como Weil52 es tão

in te res sa das na obra de Marx, da qual am bas têm

cons ciên cia dos li mi tes. A pri me i ra, que elo gia os

es cri tos da se gun da, con si de ra que Marx de tec tou

as im por tan tes mu dan ças que se pro du zi ram no

sé cu lo XIX, mas que ele os in ter pre tou com base

nas ca te go ri as da tra di ção. Si mo ne Weil afir ma

que é um gran de erro par tir da te o ria mar xis ta do

de sen vol vi men to das for ças de pro du ção como

mo tor da his tó ria, de modo que pa re ce que a ta re -

fa das re vo lu ções não con sis te na li ber da de dos

ho mens, e sim na li be ra ção de suas for ças pro du ti -

vas, que fi nal men te po de rão dar aos hu ma nos o

ócio su fi ci en te para li ber tá-los do tra ba lho até che -

gar a um es ta do pa ra di sía co. Weil des con fia dos

que es tão con ven ci dos de que qual quer ten ta ti va

de ação que não con sis ta no de sen vol vi men to das 

for ças pro du ti vas es te ja des ti na da ao fra cas so e de 

que o pro gres so das for ças pro du ti vas fará pro gre -

dir a hu ma ni da de, em bo ra o pre ço seja o de uma

opres são pro vi si o nal. Ou seja, se gun do Weil, crer

que nos sa von ta de con ver ge para uma mis te ri o sa

von ta de que atu a ria no mun do e aju da ria a ga -

nhar é pen sar re li gi o sa men te. Tal se ria o ver da de i -

ro ópio do povo.

IHU On-Line – Como pode Arendt aju dar-nos 

a en ten der os to ta li ta ris mos do sé cu lo XXI?

Sua con cep ção de ba na li da de do mal con ti -

nua sen do atu al?

Fina Bi ru lés – Arendt co nhe ceu a in di fe ren ça

como ca rac te rís ti ca do mal no sé cu lo XX e tal vez

este seja o mal em nos so tem po. Mas, até onde os

acon te ci men tos que vi ve mos po dem ser com pre -

en di dos com a ca te go ria de “to ta li ta ris mo”? Cer -

ta men te, para opor-nos ati va men te a eles, pode

ser que tal ca te go ria nos sir va, po rém, para dar

con ta da es pe ci fi ci da de de nos so pre sen te, é ne -

ces sá rio um tra ba lho ana lí ti co e con ce i tu al seme-
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52 Simo ne Weil (1909-1943): fi ló so fa cris tã fran ce sa, cen trou seus pen sa men tos so bre um as pec to que pre o cu pa a so ci e da de até os
dias de hoje: o tor men to da in jus ti ça. Ví ti ma da tu ber cu lo se, Weil re cu sou-se a ali men tar-se, para com par ti lhar o so fri men to de
seus ir mãos fran ce ses que ha vi am per ma ne ci do na Fran ça e vi vi am os dis sa bo res da Se gun da Gu er ra Mun di al. So bre Weil, con fi -
ra as edi ções nú me ro 84, de 17 de no vem bro de 2003, e nú me ro 168 da IHU On-Line, de 12 de de zem bro de 2005, sob o tí tu lo
Han nah Arendt, Si mo ne Weil e Edith Ste in. Três mu lhe res que mar ca ram o sé cu lo XX. (Nota da IHU On-Line)



lhan te ao que ela teve que de sen vol ver: não se li -

mi tar a con tar com o já pen sa do e atre ver-se a

pen sar o novo de nos so tem po.

IHU On-Line – A si tu a ção atu al do Esta do

de Isra el pode ser in ter pre ta da se gun do qua is 

ele men tos do pen sa men to de Arendt?

Fina Bi ru lés – Um pos sí vel ca mi nho para ver até 

onde as re fle xões de Arendt po dem ser vir de base

para uma aná li se de tal si tu a ção se pode ler no li -

vro da his to ri a do ra Idith Zer tal53 La na ti on et la

mort, la Sho ah dans le dis cours et la po li ti que

d’Isra el (Edi ti ons La De cou ver te, Pa ris 2004) (A

na ção e a mor te, a Sho ah no dis cur so e a po lí ti ca

de Isra el).

IHU On-Line – De que modo as fi lo so fi as de

He i deg ger e Jas pers mar ca ram a tra je tó ria

in te lec tu al de Arendt? E por que ela fala

que He i deg ger co me teu um “en ga no po lí ti -

co” do mes mo tipo da que le que Pla tão co -

me teu em re la ção à ti ra nia?

Fina Bi ru lés – Arendt com par ti lha efe ti va men te

com He i deg ger de mu i tos as pec tos de sua re fle -

xão so bre o pen sa men to. Po rém, tan to sua crí ti ca

à tra di ção me ta fí si ca como sua idéia de que a fi lo -

so fia é da or dem do sig ni fi ca do, e não do co nhe ci -

men to, in di cam para uma ten ta ti va, nun ca de

todo re sol vi da, de re con si de rar o nexo en tre o

pen sar e a po lí ti ca, e não para o “es que ci men to

do ser”. Arendt não con de na a fi lo so fia, li mi tan -

do-se a cons ta tar que o fi ló so fo não mos trou ma i or

com pe tên cia que os de ma is, quan do se tra ta de

pen sar o par ti cu lar, quan do se di ri ge aos as sun tos

hu ma nos. Em es pe ci al, po de mos con si de rar que

o caso de He i deg ger – de quem apre ci a va seus

êxi tos fi lo só fi cos, em bo ra a per tur bas sem sua ina -

bi li da de como agen te e seu acos mis mo – apa re ce

na ma i o ria das re fle xões so bre a ten são en tre o

pen sar e o po lí ti co que en con tra mos ao lon go de

sua obra. Em tro ca, com Jas pers54 ela se sen te mais 

pró xi ma, na me di da em que sua apos ta é por um

pen sar vin cu la do ao diá lo go, à fala ou, como dis se

Arendt, em exor ta ção a que “os se res hu ma nos fa -

lem en tre si, em bo ra o di lú vio se aba ta so bre eles”.
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53 Idith Zer tal: his to ri a do ra is ra e li ta, au to ra de, en tre ou tros, La na ti on et la mort, la Sho ah dans le dis cours et la po li ti que
d’Isra el. Edi ti ons La De cou ver te, Pa ris 2004. (Nota da IHU On-Line)

54 Karl The o dor Jas pers (1883-1969): fi ló so fo e psi qui a tra ale mão. Ensi nou fi lo so fia em He i del berg des de 1921 e em Ba si léia a
par tir de 1948. Fez o dou to ra men to em me di ci na, ten do ini ci al men te, de di ca do-se à psi co lo gia. É tam bém co nhe ci do como um 
dos prin ci pa is re pre sen tan tes do exis ten ci a lis mo. (Nota da IHU On-Line)



“A ba na li da de do mal é o mal da co var dia”

Entre vis ta com Fran ço i se Col lin

Fran ço i se Col lin é Dou to ra em Fi lo so fia, le ci -

o nou em Bru xe las, nas Fa cul da des St. Lou is e no

Insti tu to Su pe ri or de for ma ção So ci al, de po is em

Pa ris, na Uni ver si da de Ame ri ca na (CPEC) e no

Coll ège Inter na ti o nal de Phi lo sop hie. Em 1972,

fun dou a pri me i ra re vis ta fe mi nis ta de lín gua fran -

ce sa: Les Ca hi ers du Grif. Em no vem bro de 2006

abriu o Co ló quio Blan chot/Le vi nas, or ga ni za do na

UNESCO, por ini ci a ti va de Eric Hop pe not, e par ti ci -

pou no Co ló quio Arendt or ga ni za do no Cen tro

Ge or ges Pom pi dou (Be a u borg), onde apre sen tou o

tema Li mi tes da vi o lên cia. Vi o lên cia dos li mi tes.

Col lin foi a or ga ni za do ra do pri me i ro co ló -

quio re a li za do na Fran ça, no Coll ège Inter na ti o nal 

de Phi lo sop hie, so bre a obra de Han nah Arendt. É 

au to ra de inú me ras obras de fic ção e fi lo so fia,

den tre as qua is ci ta mos Ma u ri ce Blan chot et la

ques ti on de l’é cri tu re. Pa ris: Po che Gal li mard

– Te, 1988; Han nah Arendt : l’ho me est-il de -

ve nu su per flu? Ed. Odi le Ja cob, 1999; e Re -

pen ser le po li ti que, l’ap port du fé mi nis me,

ant ho lo gie de phi lo sop hes amé ri ca i nes. Pa -

ris: Cam pag ne Pre miè re, 2005.

Ao re fle tir so bre o sig ni fi ca do da ba na li da de

do mal, fór mu la com a qual Han nah Arendt des cre -

veu o com por ta men to do car ras co ale mão Adolf

Eich mann, a fi ló so fa fran ce sa Fran ço i se Col lin, do

Cen tre Pa ri si en D’Étu des Cri ti ques, afir ma: “A ba -

na li da de do mal é o mal da co var dia, que faz nos

afas tar mos do as sas si na to dos pró pri os vi zi nhos

como se não nos dis ses se res pe i to. E, mais ge ral -

men te, que se ‘de i xe fa zer’, fe chan do-se so bre o

úni co cu i da do de si”. A de cla ra ção foi con ce di da

com ex clu si vi da de à IHU On-Line, por e-mail, em

27 de no vem bro de 2006. De acordo com Col lin, o 

pen sa men to arend ti a no au xi lia a con so li dar os di -

re i tos hu ma nos “pelo acen to pos to na sin gu la ri da -

de”. Isso por que “cada um é al guém”.

IHU On-Line – Qu a is os as pec tos do pen sa -

men to arend ti a no que po dem con tri bu ir para

a re vi ta li za ção do con ce i to de co mu ni da de?

Fran ço i se Col lin – A no ção de “mun do co -

mum” (an tes que de co mu ni da de) é es sen ci al

para Han nah Arendt, mas o mun do co mum não

é, ou não é so men te um fato: é um ato, re que ren -

do a ini ci a ti va de cada um(a). Ele é com pre en di do 

não so men te como o co mum dos igua is, mas

como o co mum dos di fe ren tes. O que per mi te a

co mu ni da de dos di fe ren tes é “o diá lo go plu ral”,

so bre o qual ela in sis te mu i to: a plu ra li da de não

sen do a mul ti pli ci da de, mas a di ver si da de da que -

les que se ma ni fes tam. A in ter pe la ção mú tua de

uns pe los ou tros é o que ci men ta o co mum.

IHU On-Line – Em que as pec tos po de mos

di zer que suas idéi as po lí ti cas apre sen tam

in fluên ci as do mun do clás si co gre go? A par -

tir dis so, como é pos sí vel con ci liá-las com

as fi lo so fi as de Kant e de San to Agos ti nho e 

fun dá-los num agir mo ral?

Fran ço i se Col lin – Ela se re fe re aos fi ló so fos

gre gos, Pla tão55 e Aris tó te les56, sem es que cer os

pré-so crá ti cos. Mas ela se re fe re tam bém ao mo -
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55 Pla tão (427-347 a. C.): fi ló so fo ate ni en se. Cri a dor de sis te mas fi lo só fi cos in flu en tes até hoje, como a Te o ria das Idéi as e a Di a lé ti ca. Dis -
cí pu lo de Só cra tes, Pla tão foi mes tre de Aris tó te les. Entre suas obras, des ta cam-se A re pú bli ca e o Fé don. (Nota da IHU On-Line)

56 Aris tó te les de Esta gi ra (384 a C. – 322 a. C.): fi ló so fo gre go, um dos ma i o res pen sa do res de to dos os tem pos. Suas re fle xões fi lo -
sófi cas – por um lado ori gi na is e por ou tro re for mu la do ras da tra di ção gre ga – aca ba ram por con fi gu rar um modo de pen sar que
se es ten de ria por sé cu los. Pres tou ini gua lá ve is con tri bu i ções para o pen sa men to hu ma no, des ta can do-se os se guin tes cam pos:
éti ca, po lí ti ca, fí si ca, me ta fí si ca, ló gi ca, psi co lo gia, po e sia, re tó ri ca, zo o lo gia, bi o lo gia, his tó ria na tu ral, en tre ou tras áre as de co nhe -
ci men to. É con si de ra do, por mu i tos, o fi ló so fo que mais in flu en ci ou o pen sa men to oci den tal. (Nota da IHU On-Line)



de lo de mo crá ti co da ci da de gre ga, para mos trar,

ao mes mo tem po, sua im por tân cia e seus li mi tes,

por que a po lis gre ga ins ta u ra um mun do co mum

pú bli co, uma ágo ra, onde cada um pode ma ni fes -

tar sua opi nião e con fron tá-la com a dos ou tros.

Mas há li mi tes, pois o aces so à ágo ra é re ser va do, de 

uma par te, so men te aos ho mens (sen do as mu lhe -

res con fi na das na casa com os es cra vos), e, de ou tra

par te, so men te aos gre gos de nas ci men to. Tra ta-se

de uma plu ra li da de, mas de uma plu ra li da de dos

mes mos, uma plu ra li da de que pro ce de pre vi a men te 

de ex clu sões. É esse todo o pro ble ma que Arendt

ex põe – e, sem dú vi da, com base em sua ori gem ju -

da i ca: como ser ci da dão sem pre ci sar dis si mu lar ou

re ne gar sua ori gem “na ci o nal”, como, ape sar des sa

ori gem, ser um ci da dão por in te i ro.

IHU On-Line – Qu a is as in fluên ci as de Arendt

so bre o fe mi nis mo de nos sa épo ca?

Fran ço i se Col lin – Han nah Arendt não se en ga -

jou nem no fe mi nis mo ale mão, que se ex pan dia

na Ale ma nha an tes da Se gun da Gu er ra Mun di al

(onde se ma ni fes ta, por exem plo, Ma ri an ne We -

ber57), em bo ra ela te nha pu bli ca do um ar ti go so -

bre o li vro de uma fe mi nis ta (ar ti go re to ma do em

francês nos Ca hi ers du Grif: Han nah Arendt, 1985),

nem no fe mi nis mo ame ri ca no dos anos 1960. No

en tan to, em di ver sos pon tos de sua obra, ela re al -

ça o pro ble ma que re pre sen ta o fato de ser uma

mu lher num mun do de ho mens, e pode-se pen sar

que sua in sis tên cia so bre a im por tân cia do pa pel

das di fe ren ças na plu ra li da de tem a ver com sua

ex pe riên cia de mu lher e com sua ex pe riên cia de

ju dia. Acon te ce, além dis so, que seu pri me i ro li -

vro, Ra hel Var ha e gen, es cri to pou co an tes de sua

partida da Ale ma nha, em bo ra pu bli ca do bem mais 

tar de, quan do ela vi via nos Esta dos Uni dos, ana li -

sa o des ti no de uma mu lher ju da i ca no Sé cu lo das

Lu zes e a du pla mar gi na li za ção com a qual ela se

de fron ta.

IHU On-Line – À luz do pen sa men to de

Arendt, como po de mos com pre en der os to -

ta li ta ris mos que exis tem no sé cu lo XXI?

Fran ço i se Col lin – O to ta li ta ris mo re pre sen ta

uma de cor rên cia bem pre ci sa da vida po lí ti ca do

sé cu lo XX, a sa ber, o na zis mo con du zin do ao ex -

termínio de mi lhões de pes so as, não em ra zão de

sua opo si ção ao re gi me, mas em ra zão de sua

raça, por que elas são con si de ra das como su pér -

flu as. Tra ta-se de um fe nô me no úni co na his tó ria,

o que não sig ni fi ca que não haja ou tras for mas po -

lí ti cas de vas ta do ras no mun do, mas que é pre ci so

ana li sar cada uma em sua es pe ci fi ci da de. É ver da -

de que lhe ocor re jun tar o sta li nis mo ao na zis mo

nes sa aná li se, na me dida em que, para am bos os

re gi mes, os in di ví du os em par ti cu lar são des po ja -

dos de toda au to de ter mi na ção, em fa vor de um

po der e de uma ide o lo gia que fun ci o nam à sua re -

ve lia e por cima de suas ca be ças.

IHU On-Line – E como o pen sa men to de

Arendt aju dou na con so li da ção dos di re i tos 

hu ma nos?

Fran ço i se Col lin – Pelo acen to pos to na sin gu -

la ri da de: cada um é al guém – diz ela, in de pen den -

te men te de to dos os seus ou tros com po nen tes.

Mas ela in sis te no fato de que os di re i tos hu ma nos

(os di re i tos do ho mem) são um prin cí pio no bre,

mas va zio, se eles não são am pli a dos com os di re i -

tos do ci da dão, isto é, da que le que pode “se ma ni -

fes tar pela pa la vra e pela ação” na cons ti tu i ção de

um mun do co mum. Há um “di re i to de ter di re i -

tos”, diz ela. Sa ben do que, no mun do por vir, os

ho mens se rão mais con fron ta dos com a mi gra ção, 

ocor re-lhe mes mo so nhar com uma “ci da da nia

‘trans-es tá ti ca’” (como ela a pen sou, aliás, para os 

ju de us dis per sos em nu me ro sas na ções).

IHU On-Line – O que se ria a des ti tu i ção do

ser hu ma no à qual se re fe re Arendt? Como

ela se re la ci o na com o to ta li ta ris mo?

Fran ço i se Col lin – A ex ter mi na ção, cer ta men te,

que é a des tru i ção fí si ca dos “ino por tu nos” ou dos

“supér flu os”. Tam bém a ex clu são de ca ma das so ci a is, 

de ra ças ou de na ções, do diá lo go cons ti tu ti vo do

mun do co mum, do diá lo go de mo crá ti co, na ci o nal

ou in ter na ci o nal. A par te da vida e a par te dos di re i -

tos, e, em pri me i ro lu gar, do di re i to à pa la vra.

IHU On-Line – A ba na li da de do mal con ti nua 

pre sen te em nos sa so ci e da de? Como? A bu -
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57 Ma ri an ne We ber (1870-1954): fe mi nis ta ale mã e es cri to ra. Foi es po sa do so ció lo go Max We ber. (Nota da IHU On-Line)



ro cra cia mo der na pros se gue sen do uma das

pre mis sas des sa ba na li da de do mal?

Fran ço i se Col lin – A ba na li da de do mal, fór mu la

que foi mal com pre en di da na épo ca por seus le i to -

res, quan do ela vi sa va à ex ter mi na ção dos ju de us, 

não sig ni fi ca que o mal co me ti do seja ba nal, mas

que, in fe liz men te, o mal não é co me ti do por gran -

des cri mi no sos, ha ven do ex ce ção, mas por aque -

les que se po dia crer se rem pes so as ho nes tas, ho -

nes tos pais de fa mí lia, como ela o diz, e po ten ci al -

men te por cada um de nós, se ele/ela não exer ce

cons tan te men te sua vi gi lân cia e sua fa cul da de de

jul gar. Assim, sob o na zis mo, mi lha res de “pes so as 

bra vas” não pro tes ta ram, de i xa ram mas sa crar

seus vi zi nhos, seus pró xi mos, como se não per ce -

bes sem nada. O cri me não está so men te no fato

de abs ter-se de jul gar e de de ci dir, de to mar par ti -

do. A ba na li da de do mal é o mal da co var dia, que

nos leva a afas tar-nos do as sas si na to dos pró pri os

vi zi nhos como se não nos dis ses se res pe i to. E

mais: que se “de i xe fa zer”, fe chan do-se so bre o

úni co cu i da do de si.

IHU On-Line – De que for ma po de mos com -

pre en der a afir ma ção de Arendt de que o

ter ri tó rio do qual emer giu o mons tro to ta li -

tá rio é o mes mo de onde sur giu a de mo cra -

cia li be ral?

Fran ço i se Col lin – No que diz res pe i to à Eu ro -

pa, em todo o caso, é lá, com efe i to, que foi fun da -

da a de mo cra cia, isto é, o po der do povo pelo

povo. Como esta mes ma Eu ro pa, e esta Ale ma -

nha que foi o ber ço do pen sa men to das Lu zes, pu -

de ram dar lu gar ao to ta li ta ris mo? Não há res pos ta

ló gi ca (mes mo se nu me ro sas aná li ses po dem es -

cla re cer o sur gi men to do na zis mo e de Hi tler

numa Ale ma nha hu mi lha da por sua der ro ta na

Pri me i ra Gu er ra Mun di al e por uma mi sé ria que

atin gia as clas ses mé di as). Em todo o caso, ve mos

que a gran de za do pen sa men to ja ma is pre ser va

da de ca dên cia po lí ti ca.

IHU On-Line – Como per ce be a in fluên cia

de He i deg ger na obra de Arendt? Em que as -

pec tos ela rom pe e su pe ra seu pen sa men to?

Fran ço i se Col lin – O en si na men to de He i deg -

ger58, de quem ela era alu na, foi de ter mi nan te para

Arendt em sua ju ven tu de, pelo me nos por que ele

lhe pas sou a con vic ção da im por tân cia de “pen sar”,

e de pen sar por si mes ma. Ela ja ma is o ne gou, já

que ela pu bli cou suas obras nos Esta dos Uni dos

após a guer ra. Ela não é a úni ca a ter pen sa do fun -

da men ta da em He i deg ger, sem se gui-lo, no en tan -

to, em sua de ri va. Não se pode es que cer que ou tros

pen sa do res, e mes mo ou tros pen sa do res ju de us, tão 

im por tan tes como Emma nu el Lévi nas59 (de quem

se ce le bra o cen te ná rio de nas ci men to), tam bém fo -

ram en tu si as tas do pen sa men to de He i deg ger, de

quem tam bém se gui ram os se mi ná ri os an tes da

guer ra. Pode-se hoje, anos mais tarde, de tec tar tudo 

o que, no pen sa men to do fi ló so fo, ti nha res so nân -

ci as da no sas, mas, no mo men to de sua re cep ção,

em todo o caso, não teve tal res so nân cia. Este é

todo o mis té rio da po lis se mia de uma obra... No

en tan to, não se pode, em al gu mas li nhas, ana li sar

o que em Arendt é he ran ça de He i deg ger. Di ga -

mos, ao me nos, que o que não o é, é a idéia da ne -

ces si da de da ini ci a ti va sin gu lar “se ma ni fes tar pela

pa la vra e pela ação” como “al guém”, em re la ção

não com o Ser, mas com a plu ra li da de dos ou tros.

O “hö ren” [es cu tar] que, em He i deg ger, é a es cu ta

do Ser, de cada ‘es tar-aí’ so li tá rio, é si mul ta ne a -

men te para Arendt es cu ta dos ou tros, os “al guéns”

na cons ti tu i ção de um mun do.
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58 Mar tin He i deg ger de Mess kirch (1889-1976): fi ló so fo ale mão. Sua obra má xi ma é O ser e o tem po (1927). A pro ble má ti ca
he i deg ge ri a na é am pli a da em Que é me ta fí si ca? (1929), Car tas so bre o hu ma nis mo (1947) e Intro du ção à me ta fí si ca
(1953). So bre He i deg ger, a IHU On-Line pu bli cou na edi ção 139, de 2-05-2005, o ar ti go “O pen sa men to ju rí di co-po lí ti co de
He i deg ger e Carl Schmitt. A fas ci na ção por no ções fun da do ras do na zis mo”. So bre He i deg ger, con fi ra as edi ções 185, de
19-06-2006, in ti tu la da O sé cu lo de He i deg ger, e 187, de 3-07-2006, in ti tu la da Ser e tem po. A des cons tru ção da me ta fí si ca, dis -
po ní ve is para down lo ad no sí tio do IHU, www.uni si nos.br/ihu. Con fi ra, ain da, o nº 12 do Ca der nos IHU Em For ma ção in ti -
tu la do Mar tin He i deg ger. A cons tru ção da me ta fí si ca. (Nota da IHU On-Line)

59 Emma nu el Lé vi nas: fi ló so fo e co men ta dor tal mú di co, nas ceu em 1906, na Li tuâ nia, e fa le ceu em 1995, na Fran ça. Des de 1930 
era na tu ra li za do fran cês. Foi alu no de Hus serl e co nhe ceu He i deg ger, cuja obra Ser e tem po, de 1927, o in flu en ci ou mu i to. “A 
éti ca pre ce de a on to lo gia” é uma fra se que ca rac te ri za o pen sa men to de Lé vi nas. Ele é au tor do li vro que o con sa grou To ta li té
et in fi ni. Essai sur l’ex té ri o ri té que foi tra du zi do para o por tu guês com o ti tu lo To ta li da de e in fi ni to. Lis boa: Edi ções 70,
2000. No Bra sil, a Edi to ra Pers pec ti va, pu bli cou Qu a tro le i tu ras tal mú di cas, em 2003, e a Edi to ra Vo zes, De Deus que
vem a idéia, em 2002. (Nota da IHU On-Line)



Um pen sa men to e uma pre sen ça pro vo ca ti vos

Entre vis ta es pe ci al com Mi chel le-Irène Brudny

Mi chel le-Irène Brudny é fi ló so fa e pro fes so ra

na Uni ver si da de de Rou en, Fran ça, e uma das di -

vul ga do ras do pen sa men to arend ti a no na Fran ça.

Ela é au to ra de Karl Pop per: un phi lo sop he

he u re ux. Pa ris: Gras set, 2002 e Han nah Arendt

ou la se duc ti on. Essai de bi o grap hie in tel -

lec tu el le. Paris: Gras set, 2006. É pro fes so ra (Pro -

fes se ur) na Uni ver si da de de Rou en, Fran ça, e uma 

das di vul ga do ras do pen sa men to arend ti a no na

Fran ça. Se gun do Brudny, tan to o pen sa men to

quan to a pre sen ça de Han nah Arendt são pro -

vo ca ti vos: “Han nah Arendt é por ve zes de li be ra -

da men te pro vo can te, vi san do obri gar os ou tros à

re fle xão, a par tir de pers pec ti vas ines pe ra das”. E

con ti nua: “Se gun do Irving Howe, para ci tar ape -

nas um exem plo, quan do Han nah Arendt es ta va

em um re cin to, sua as cen dên cia sen tia-se por to -

das as pes so as pre sen tes”. As afir ma ções fo ram fe i -

tas por Brudny em en tre vis ta à IHU On-Line, por

e-mail, em 27 de no vem bro de 2006.

IHU On-Line – Por que ra zão pou cas ve zes

ou tro pen sa dor te ria de sen ca de a do tan tas

pa i xões e se du ção quan to Han nah Arendt?

Seu pen sa men to é uma pro vo ca ção?

Mi chel le-Irène Brudny – Eu não sei se pou cos

en tre ou tros pen sa do res sus ci ta ram tan ta pa i xão,

mas Han nah Arendt é uma pen sa do ra fre qüen te -

men te po lê mi ca, tan to mais por ter guar da do um

cer to dis tan ci a men to em re la ção à fi lo so fia tra di ci o -

nal, como ela dis se em vá ri as oca siões e no ta da -

men te na en tre vis ta com Günter Gaus em 1964,

jun to à te le vi são ale mã. Han nah Arendt é, por ve -

zes, de li be ra da men te pro vo can te, vi san do obri gar 

os ou tros à re fle xão, a par tir de pers pec ti vas ines -

pe ra das. O exem plo mais co nhe ci do de ex pres são 

de pa i xões no plu ral se ria a con tro vér sia em tor no

de Eich mann à Je ru sa lém, tan to da par te de seus

crí ti cos quan to dela pró pria. Um cer to nú me ro de

ques tões éti cas está igual men te em jogo de per si e 

Léon Po li a kov, au tor do cé le bre Bre viá rio do ódio,

des de 1951, per gun tou-se mais tar de se era pos sí -

vel de ba ter de ma ne i ra in te i ra men te ra ci o nal tais

ques tões. Mu i tos es cri to res e crí ti cos li te rá ri os des -

cre ve ram essa se du ção, à qual ge ra ções su ces si -

vas pa re cem re cep ti vas. Se gun do Irving Howe,

para ci tar ape nas um exem plo, quan do Han nah

Arendt es ta va em um re cin to, sua as cen dên cia

sen tia-se por to das as pes so as pre sen tes.

IHU On-Line – Em que sen ti do não é pos sí -

vel dis so ci ar a obra des sa fi ló so fa de sua

bi o gra fia? Ain da to man do em con si de ra -

ção a tra je tó ria de vida de Arendt, como a

in fluên cia de seus mes tres fi lo só fi cos se re -

ve la e é su pe ra da na fi lo so fia que de sen vol -

veu? O que a pes qui sa que a se nho ra de sen -

vol veu nos do cu men tos iné di tos de Arendt

re ve lou so bre esse as pec to? E, por fim, há

mu dan ças na fi lo so fia de Arendt em fun ção 

de seu pe río do ame ri ca no? Qu a is se ri am es -

sas mu dan ças?

Mi chel le-Irène Brudny – A vida de Arendt é

como uma “en cru zi lha da” mu i to ex pos ta. Sua ju -

ven tu de na Ale ma nha da Re pú bli ca de We i mar,

pos te ri or men te em Pa ris, seu re fú gio pro vi só rio na 

Pa ris dos exi la dos do na zis mo, fi nal men te Nova

Ior que e os Esta dos Uni dos du ran te a guer ra e na

efer ves cên cia do pós-guer ra. Sua pri me i ra obra,

após sua tese so bre o Con ce i to do amor em San to

Agos ti nho, é pre ci sa men te uma bi o gra fia, aque la

de Ra hel Var nha gen que man ti nha um cé le bre sa -

lão em Ber lim. Em se gui da, apa re ce um lon go

ma nus cri to in ti tu la do Anti se mi tis mus, cuja pu bli -
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ca ção está bre ve men te pre vis ta no tomo IV das

obras pós tu mas, das qua is Je ro me Kohn é o in -

can sá vel edi tor ci en tí fi co, com o tí tu lo The Je wish

wri tings. Entre a ma i or par te re di gi da an tes de

1933 de Ra hel e Anti se mi tis mus (1938-40), Han -

nah Arendt “mi li ta” para sal var cri an ças ju di as.

Esta di men são mi li tan te per du ra rá, como sa li en ta, 

de uma ou tra for ma, Mi guel Aben sour.

Arendt ex pli ca que ela não an te ci pou o ge no -

cí dio dos Ju de us, cuja an te ci pa ção te ria sido, in -

clu si ve, im pos sí vel, vis to que fal ta ria po der con ce -

bê-lo, mas que des de os anos de 1929-1930 todo

seu mun do ha via mu da do e ela ti nha com pre en -

di do quem era Hi tler e o que ele fa zia.

Seu pe río do ame ri ca no, que co me ça com a

mi li tân cia e o en ga ja men to, tam bém me res sur ge

na con ti nu a ção do exí lio em Pa ris. Uma das pis tas 

para no vas re fle xões se ria, em úl ti ma ins tân cia, a

dis tin ção en tre o po lí ti co e o so ci al que cons ti tui,

in clusive, um dos ele men tos es sen ci a is de Re flec -

ti ons on lit tle rock.

IHU On-Line – Qual é a ma i or con tri bu i ção

des sa fi ló so fa para ins pi rar a luta con tra os

pe ri gos que ron dam a de mo cra cia no sé cu lo

XXI? E so bre os to ta li ta ris mos que ain da

exis tem nas so ci e da des, como a fi lo so fia de

Arendt pode au xi li ar-nos a en ten dê-los e, so -

bre tu do, a pro por no vas so lu ções po lí ti cas?

Mi chel le-Irène Brudny – O fato que o dito ter -

ro ris mo da Al-Qa e da cons ti tua o ter ce i ro gran de

to ta li ta ris mo é um pro ble ma e não uma afir ma -

ção, eis uma das mais im por tan tes ques tões dos

dias de hoje. A ins pi ra ção é sim ples men te per ma -

ne cer aler ta, pen sar o acon te ci men to, per ce ber o

que é iné di to e não re me tê-lo ao que já é co nhe ci -

do, como ela ex pli ca em seu ar ti go “Com pré hen -

si on et po li ti que”, de 1953, a pro pó si to do to ta li ta -

ris mo. Esta vi gí lia ou vi gi lân cia da re fle xão não é

ta re fa fá cil, vis to que, como bem o sa be mos, a his -

tó ria não se re pe te.
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A cri se da par ti ci pa ção po lí ti ca

Entre vis ta com Lisa Disch

Lisa Disch é Ph.D. pela Rut ger Uni ver sity,

EUA e le ci o na no De par ta men to de Ciên cia Po lí ti -

ca da Uni ver si da de de Min ne so ta, Esta dos Uni -

dos. Suas es pe ci a li da des são te o ria po lí ti ca, his tó -

ria do pen sa men to po lí ti co, te o ria fe mi nis ta, pro -

ces sos ele i to ra is e te o ria de mo crá ti ca, en tre ou -

tras. Disch é au to ra de inú me ras obras, den tre as

qua is ci ta mos: Han nah Arendt and the Li mits

of Phi lo sophy. New York: Cor nell Uni ver sity

Press, 1994. Re ce beu vá ri os re co nhe ci men tos aca -

dê mi cos por suas pes qui sas. O mais re cen te de les

é o prê mio Arthur “Red” and He le ne B. Mo tley

Exem plary Te a ching Award, 2001-2002.

Na opi nião da fi ló so fa ame ri ca na Lisa Disch,

Han nah Arendt “per sis ten te men te di ri ge nos sa

aten ção para a cri se da par ti ci pa ção po lí ti ca, que é

uma en tre ou tras tan tas em nos so tem po”, mas

que “é fre qüen te men te ne gli gen ci a da”. E con ti -

nua: “Uma das mais in te res san tes li ções que acre -

di to que Arendt ex tra iu da Re vo lu ção Ame ri ca na

diz res pe i to à ne ces si da de de cri ar ins ti tu i ções que

pro mo vam li ber da de po lí ti ca caso você que i ra

que as pes so as a exer ci tem. Um dos com por ta -

men tos po lí ti cos apá ti cos de hoje se deve à fal ta de 

ima gi na ção de nos sas vi sões ins ti tu ci o na is de de -

mo cra cia. Ele i ções com pe ti ti vas e o sis te ma de

dois par ti dos não aca bam com isso!”. As de cla ra -

ções fo ram da das em en tre vis ta por e-mail à IHU

On-Line, em 27 de no vem bro de 2006, re fle tin -

do so bre a im por tân cia do le ga do arend ti a no para

com pre en der os tem pos em que vi ve mos.

IHU On-Line – Arendt di zia que não era fi -

ló so fa, mas que sua pro fis são era a te o ria

po lí ti ca. Qu a is são suas prin ci pa is con -

tribui ções para se re pen sar a po lí ti ca na

atu a li da de?

Lisa Disch – Arendt per sis ten te men te di ri ge nos -

sa aten ção para a cri se da par ti ci pa ção po lí ti ca.

Essa é ape nas uma en tre ou tras tan tas em nos so

tem po, mas é uma que é fre qüen te men te ne gli -

gen ci a da. Como Arendt bem com pre en deu, a sim -

ples fe li ci da de de agir em pú bli co é rara, frá gil e

su bes ti ma da.

IHU On-Line – Uma das gran des pre o cu pa -

ções des sa fi ló so fa com re la ção à Mo der ni -

da de era a ten ta ção do ho mem para a in te -

ri o rização e a con se qüen te per da do es pa ço 

pú bli co ou a dig ni da de po lí ti ca. Essa pre o -

cu pa ção ain da vale para o su je i to po lí ti co

con tem po râ neo?

Lisa Disch – Sim, mas pos si vel men te de um

modo di fe ren te de como Arendt com pre en deu

isso. Ela era mu i to in te res sa da no es ca pis mo e em

ou tras for mas de ce gue i ra vo lun tá ria às qua is ela

viu as pes so as se ren de rem du ran te o que veio a

cha mar-se Ho lo ca us to. Um dos pro ble mas da so -

ci e da de de mas sas hoje é que as pes so as per dem

tan to a pri va ci da de quan to o gos to pela vida pú -

bli ca. Elas tra ba lham pelo sa lá rio até o pon to da

exa us tão, e en tão con so mem ou dor mem em seu

tem po li vre. Não há nem in tros pec ção nem com -

pro me ti men to ati vo/en ga ja men to.

IHU On-Line – Le van do em con si de ra ção a

crí ti ca de Arendt à po lí ti ca con tem po râ nea, 

como po de mos en ten der o com por ta men to

po lí ti co apá ti co que hoje é uma re a li da de

em nos sas so ci e da des?

Lisa Disch – Uma das mais in te res san tes li ções

que acre di to que Arendt ex tra iu da Re vo lu ção

Ame ri ca na diz res pe i to à ne ces si da de de cri ar ins -

ti tu i ções que pro mo vam li ber da de po lí ti ca, caso
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você que i ra que as pes so as a exer ci tem. Um dos

com por ta men tos po lí ti cos apá ti cos de hoje se

deve à fal ta de ima gi na ção de nos sas vi sões ins ti -

tu ci o na is de de mo cra cia. Ele i ções com pe ti ti vas e

o sis te ma de dois par ti dos não aca bam com isso!

IHU On-Line – De que for ma po de mos com -

pre en der a afir ma ção de Arendt de que o

ter ri tó rio do qual emer giu o mons tro to ta li -

tá rio é o mes mo de onde sur giu a de mo cra -

cia li be ral?

Lisa Disch – Pos si vel men te essa seja uma das re i -

vindi ca ções de Arendt que fa ría mos bem em re -

ser var. Ela pa re ce to mar (de He i deg ger) a idéia de 

que tan to li be ra lis mo quan to to ta li ta ris mo têm ra í -

zes na so ci e da de de mas sas. Essa crí ti ca tem um

con tor no eli tis ta inú til àque les de nós que lu ta mos

para pro mo ver a de mo cra cia sob es sas con di ções.

IHU On-Line – Qual é a atu a li da de do pen -

sa men to de Arendt para a cons tru ção de

uma éti ca-po lí ti ca fe mi nis ta?

Lisa Disch – As idéi as de plu ra li da de de Arendt – 

a igual da de de to dos em suas di fe ren ças – e a na -

ta li da de60 – a ca pa ci da de de co me çar algo novo –

inspi ra ram vá ri as fe mi nis tas, in clu si ve a mim. Além

dis so, como Nancy Hart sock ar gu men tou al guns

anos atrás, Arendt tem uma no ção co o pe ra ti va e

in ter-sub je ti va de po der como ação con jun ta, que

é fru tí fe ro para o pen sa men to fe mi nis ta. Embo ra o 

que Arendt te nha dito so bre po lí ti ca seja mu i to

ins pi ra dor para as fe mi nis tas, nós só po de mos ir

tão lon ge com uma pen sa do ra que tor ne isso tão

di fí cil quan to Arendt para ana li sar re la ções de po -

der pe las len tes do gê ne ro.

IHU On-Line – E quan to à par ti ci pa ção po lí -

ti ca das mu lhe res, a fi lo so fia arend ti a na

ser ve de pa râ me tro e ins pi ra ção?

Lisa Disch – Sim, mas nem mais nem me nos que 

para a par ti ci pa ção de qual quer um.
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Si mo ne e a dor dos ou tros

Por Ma ria Car pi

Ma ria Car pi é es cri to ra ga ú cha, nas ci da em

1939, na ci da de de Gu a po ré. For mou-se na Fa -

cul da de de Di re i to e Ciên ci as So ci a is em 1962, na

UFRGS e le ci o nou na Fa cul da de de Di re i to da

PUCRS. Ra di ca da em Por to Ale gre, é mem bro do

Insti tu to dos Advo ga dos e foi, por duas ve zes, con -

se lhe i ra pela De fen so ria Pú bli ca e, pos te ri or men -

te, pela OAB/RS, par ti ci pan do do Con se lho Esta -

du al dos Di re i tos da Cri an ça e Ado les cen te (Ce di -

ca). Estre ou na li te ra tu ra em 1990. Entre suas

obras pu bli ca das ci ta mos Nos ge ra is da dor.

Por to Ale gre: Mo vi men to, 1990; De si de ri um de -

si de ra vi. Por to Ale gre: Mo vi men to, 1991; Vi -

dên cia e aca so. Por to Ale gre: Mo vi men to, 1992; 

Os can ta res da se men te. Por to Ale gre: Mo vi -

men to, 1996; Ca der nos das águas. Por to Ale -

gre: WS Edi tor, 1998; Po e mas de amor. Rio de

Ja ne i ro: Edi ou ro, 1991; A mi ga lha e a fome. Pe -

tró po lis: Vo zes, 2000; e A for ça de não ter for -

ça, pu bli ca do em 2003 pela Edi to ra Escri tu ras, de

São Pa u lo.

Re ce beu di ver sos prê mi os, en tre eles, a Men -

ção Hon ro sa no Casa de las Amé ri cas/99 em Cuba 

pelo li vro As som bras da vi nha; o prê mio Re ve -

la ção da Asso ci a ção Pa u lis ta dos Crí ti cos de Arte

(1990) com Nos ge ra is da dor; e o Prê mio Aço -

ri anos/96 na ca te go ria po e sia pela obra Os can -

ta res da se men te. Em 2002, foi ho me na ge a da

pelo Insti tu to Esta du al do Li vro (RS) com o fas cí -

cu lo de di ca do a con tar sua vida e obra.

Pu bli ca mos a se guir um de po i men to e um

po e ma de Ma ria Car pi so bre a pes soa de Si mo ne

Weil, es cri tos es pe ci al men te para a IHU On-Line, 

em 17 de no vem bro de 2003.

Que eu de sa pa re ça a fim de

que as co i sas que vejo

se tor nem, por não se rem

mais co i sas que vejo,

com ple ta men te be las.

Há li vros que são so men te li vros, ou tros são

o ros to. E não ape nas o ros to do au tor, pois, nes -

ses, até a au to ria de sa pa re ce, para dar lu gar a

con di ção hu ma na. São o ros to da hu ma ni da de.

Si mo ne Weil re ti ra-se para cum prir a en car na ção

do ver bo. Não ape nas des faz-se a di co to mia en tre

pen sa men to e ação, en tre pa la vra e pes soa – e é

belo en con trar uma pá gi na em que o au tor não

des me re ça com sua vida – mas, de ma ne i ra as -

som bro sa, Si mo ne não re i vin di ca para si o en xer -

gar lon ge nas mí ni mas co i sas. Tudo é con sa gra -

ção da vida. E Si mo ne de i xa-se per pas sar, con du -

to de alta sen si bi li da de, tan to pelo bem que al me ja

como pelo peso da gra vi da de, quan do trans for ma 

o ho mem em lás ti ma e matéria.

Sem pre há uma dis tân cia enor me en tre a dor 

in di vi du al e a dor alhe ia, essa que não nos diz res -

pe i to, que não in ter fe re em nos sa fes ta, que não

nos acor da alta no i te de um sono tran qüi lo, de

que nem se quer sus pe i ta mos ou que amor te ce -

mos à pri me i ra sus pe i ta ou que des vi a mos o olhar,

quan do ex pos ta nos no ti ciá ri os, ou atra pa lha o

pas so no pas se io pú bli co. Mas Si mo ne pes so a li za

tudo o que o ou tro so fre. Assu me a res pon sa bi li -

da de pela dor no mun do. Faz-se re fém da gra ça,

ali vi an do a car ga do pró xi mo e do lon gín quo. Fi -

ló so fa, tra ba lha em pa ri da de com os mi ne i ros e

ope rá ri os de gran des fá bri cas. Não há di vi sas en -

tre pa í ses, quan do o ou tro é ver gas ta do pela in fâ -
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mia e ei-la in se ri da na cha ga de Espa nha ou par ti -

ci pan do da re sis tên cia con tra a de su ma ni za ção.

Não há fron te i ras en tre o pas sa do e o fu tu ro, tudo

é pre sen te para quem as su me a res pon sa bi li da de

da exis tên cia. E tan to a ve mos jun to à se re ni da de

de Antí go na ou cur va da ao po e ma da for ça de to -

das as Ilía das, como tam bém a le mos, por ter vi -

ven ci a do a re ti dão do ros to, em nos sas pá gi nas,

atu a lís si ma, atra vés das asas de seu es pí ri to, pon -

do-nos a re fle tir por que ain da não edi fi ca mos a

mo ra da da fraternidade.

Si mo ne não é ape nas o pon to de jun ção en -

tre o an ti go e o novo tes ta men to. Como pro fe ta,

an te ci pa o Mes si as e, como már tir, atu a li za os pro -

fe tas. Pes so al men te devo mu i to a Si mo ne Weil:

eu ne ces si ta va en con trar uma es cri ta que fos se

tes te mu nho de vida. Ao in ter pre tar-lhe a le tra, ilu -

mi no-me, olhan do-a face a face, vi de i ra en ra i za da 

no amor. Pois, como bem diz: “Quem é de sen ra i -

za do, de sen ra i za. Quem é en ra i za do, não de sen -

ra i za”. Ain da pou co se pen sou so bre os seus es cri -

tos. Mu i to pou co foi as si mi la do da pro fun di da de

de suas re fle xões. Ocor re que, sen do Si mo ne es -

sen ci al men te pa la vra viva, ela con ti nu a rá fa lan -

do-nos. Não fa zen do par te de es co las e de mo dis -

mos, per ma ne ce em sua luz, se olhar mos para o

fir ma men to, quan do a es cu ri dão nos cobre.

A gra vi da de e a gra ça de Si mo ne Weil

No ar vo re do do mun do, pe sa vam

as es tre las, e o nú me ro en la ça va

a ga lá xia. Esten deu a mão ao per fu me

para co lher os es pi nhos. Ver tia dos rios

su fra ga dos na bi lha, ver tia dos vi nhe dos

en re da dos no ar, bro ta va do san gue,

a fe ri da aga sa lha da. Era de ou trem,

com ou tro nome e ou tro ros to,

mas a fur tou para si, dan do-lhe o há li to.

A gra ça de ser raiz dis ten deu-lhe asas

para le van tar a se cu ra da ár vo re

ren di da ao fru to que se des pren de ra

à sa cra li da de da boca.Esse fe ri men to

sem pá tria, ór fão, de onde vi nha vi nha do

com a rosa es tam pa da? De onde vi nha

esse ba li do de cor ça, esse ar ru lho

de pom ba com olhos de rubi, esse bro to

de oli ve i ra en tre car dos? A pele

da co mo ção a tudo ino cen ta va.

A pele en tra nha va a cul pa do dar do.

Era um fogo sem ca len dá rio,

fora de sua es fe ra, sem o am pa ro

da sar ça, sem as san dá li as.

E com os lá bi os quen tes sor veu

toda a re si na do le nho, sor veu

a re pug nân cia na bran du ra da cha ga.

Um tur bi lhão de pás sa ros nas ve i as

não er guem a ân co ra. O pen sa men to

se tor na epi der me e afun da a rol da na

e o bal de na ver ti gem con sa gra da.

O abis mo le vi ta. Quem alar de ou

a nu dez nos jar dins do éden?

E es tan do a fo gue i ra ace sa,

no al tar do sa cri fí cio, os olhos

ain da pro cu ram pelo cor de i ro.

A faca de sem ba i nha da ne ces si ta

se aga sa lhar na car ne. O fir ma men to

se move e o sol a co bre de sua som bra.
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“Um pen sa men to ex tre ma men te hu ma no,

uma co e rên cia ir re to cá vel...”

Entre vis ta com Ma ria Cla ra Bin ge mer

Ma ria Cla ra Bin ge mer é gra du a da em Co mu -

ni ca ção So ci al, mes tre em Te o lo gia pela Pon ti fí cia

Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne i ro, PUC-RJ,

com dis ser ta ção in ti tu la da Deus em to das as co i -

sas. A te o lo gia tri ni tá ria dos exer cí ci os es pi ri tu a is

de San to Iná cio de Lo yo la. Dou to rou-se em Te o -

lo gia Sis te má ti ca pela Pon ti fí cia Uni ver si da de Gre -

go ri a na, PUG-Roma, ten do sua tese o tí tu lo Deus e 

o di vi no ser vi ço. Mís ti ca tri ni tá ria e prá xis cris tã

em San to Iná cio de Lo yo la. Ela es tu da e es cre ve

so bre Si mo ne Weil, de mons tran do en can ta men to

pela vida da fi ló so fa Si mo ne.

Ma ria Cla ra é jor na lis ta, teó lo ga e pro fes so ra

da PUC-Rio e in te gra o Cen tro Lo yo la de Fé e Cul -

tu ra – CLFC. Tem mais de 20 de li vros pu bli ca dos.

Entre eles ci ta mos O mis té rio de Deus na mu -

lher. Pe tró po lis: Vo zes-Iser, 1990; O lu gar da

mu lher. São Pa u lo: Lo yo la, 1990; O se gre do

fe mi ni no do mis té rio. Pe tró po lis: Vo zes, 1991;

Mu lher e re la ções de gê ne ro. São Pa u lo: Lo -

yo la, 1994; Je su í tas e le i gos. Ser vi do res da

mis são de Cris to. São Pa u lo: Lo yo la, 1997; A

Igre ja e os Inte lec tu a is: con tri bu i ção para a

cons tru ção da so ci e da de. Ba u ru: Edusc, 1998; 

A ex pe riên cia de Deus num cor po de mu -

lher. São Pa u lo: Lo yo la, 2002; e o mais re cen te

Deus amor: gra ça que ha bi ta em nós. São Pa u -

lo/Valên cia: Pa u li nas/Si quem, 2003. A teó lo ga

Ma ria Cla ra con ce deu en tre vis ta à IHU On-Line

em 17 de no vem bro de 2003.

IHU On-Line – Qual é a prin ci pal con tri bu i -

ção de Si mo ne Weil à so ci e da de?

Ma ria Cla ra Bin ge mer – Cre io que Si mo ne

Weil, ape sar de sua cur ta vida, pro du ziu um pen -

sa men to de uma fer ti li da de, uma se ri e da de e uma 

pro fun di da de ra ras. Cre io que sua prin ci pal con -

tri bu i ção para os nos sos dias é essa ca pa ci da de

úni ca que ela tem de unir mís ti ca e ação, po lí ti ca e

con tem pla ção, com pa i xão e sen so de jus ti ça, ex -

pe riên cia e prá xis. Ou seja, seu pen sa men to é ha -

bi ta do pela con tra di ção e por isso ex tre ma men te

hu ma no, e sua vida é de uma co e rên cia ir re to cá -

vel, o que dá ain da mais cre di bi li da de ao seu pen -

sa men to. Tra ta-se de uma fi gu ra de mu lher úni ca

e ím par no sé cu lo XX. Sua fra gi li da de de mu lher e

sua sa ú de com ba li da se ali am a uma imen sa e

des co mu nal for ça de es pí ri to e de co ra ção que

não lhe per mi ti am ja ma is de i xar in di fe ren te nin -

guém que a en con tras se. Seu apa ren te an ti ju da ís -

mo (di fi cul da des com o Anti go Tes ta men to, por

exem plo) cri ou mu i ta po lê mi ca. Mas, na ver da de,

Si mo ne ti nha ex tre mo amor por mu i tos tex tos do

Anti go Tes ta men to (os Pro fe tas, so bre tu do o De u -

te ro-Isa ías, o li vro de Jó etc.) e só ti nha pro ble mas

com os que re pu ta va ma te ri a lis tas e vi o len tos. Ja -

ma is se po de ria acu sá-la de anti-se mi tis mo nem

de qual quer ou tro tipo de in to le rân cia com qual -

quer gru po hu ma no. Foi, an tes de tudo, uma mu -

lher li vre e, como mu lher li vre, ade riu, de ple no

co ra ção, ao Cris to.

IHU On-Line – O que ela apren deu jun to aos 

ope rá ri os e o que lhes en si nou?

Ma ria Cla ra Bin ge mer – Apren deu que o tra ba -

lho mo der no es cra vi za as pes so as, trans for man -

do-as em co i sas e trans for man do as co i sas em
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pes so as. Sua ex pe riên cia na fá bri ca lhe en si nou

que ne nhu ma po e sia fe i ta so bre o povo é ver da -

de i ra, se nela não es ti ve rem pre sen tes tam bém a

ex pe riên cia de con vi ver com o povo e a fa di ga

nas ci da des sa con vi vên cia. Ela diz que aque le ano 

de fá bri ca ma tou sua ju ven tu de e mar cou-a, in de -

le vel men te e para sem pre, com o es tig ma da es -

cra vi dão. A par tir dali, to das as ve zes que al guém

se di ri gia a ela com de li ca de za e con si de ra ção, ela

pen sa va ser um en ga no. Por ou tro lado, apren deu 

tam bém mu i tas co i sas so bre o po der: que ele é

uma fa lá cia para o po de ro so e uma ten ta ção per -

ma nen te para o opri mi do. Aos ope rá ri os en si -

nou-lhes que ti nham a ca pa ci da de de pen sar. Ela

os es ti mu lou a não de i xar que a má qui na en go lis -

se suas vi das, não só fi si ca men te, mas tam bém es -

pi ri tu al men te, men tal men te. Pro cu rou dar-lhes

pis tas com seu en si no in for mal, para que eles

usas sem sua ra zão, não de i xas sem mor rer seu

sen so es té ti co e bus cas sem, na arte, uma vál vu la

de es ca pe da que la mor te em vida que o tra ba lho

lhes im pu nha.

IHU On-Line – Qual é a per cep ção que le vou 

Si mo ne a di zer “ali tive, de re pen te, a cer te -

za de que o cris ti a nis mo é, por ex ce lên cia, a 

re li gião dos es cra vos, que os es cra vos não

po dem não ade rir a ela, e eu en tre os ou -

tros”. O que sig ni fi ca essa fra se?

Ma ria Cla ra Bin ge mer – Ela vi nha da ex pe riên -

cia da fá bri ca, onde sen tiu toda a es cra vi dão que

mar cou de ma ne i ra in de lé vel seu cor po e seu es -

pí ri to. Essa ex pe riên cia em Por tu gal deu-se em

Po voa do Var zim, uma al de ia por tu gue sa de pes -

ca do res e foi no dia 15 de se tem bro, fes ta de Nos -

sa Se nho ra das Do res. Ela per ce beu lá que seu

lu gar era en tre os mais po bres, os des va li dos, os

es cra vi za dos pela opres são. O Pe. Per rin, em pá -

gi nas de ex tre ma de li ca de za es pi ri tu al, em seu li -

vro Mon di a lo gue avec Si mo ne Weil diz ter cer te -

za de que ali Nos sa Se nho ra foi me di a ne i ra de

uma gra ça es pe ci al para Si mo ne: a per cep ção do 

ros to de Je sus Cris to no ros to dos mais po bres e

dos es cra vos. Para Si mo ne, por tan to, a ex pe riên -

cia de Deus es ta rá sem pre uni da à ex pe riên cia de 

co mu nhão so li dá ria e com pas si va com os mais

po bres.

IHU On-Line – O que ela te ria para di zer ao

cris ti a nis mo hoje?

Ma ria Cla ra Bin ge mer – Ela di ria mu i tas co i sas: 

que é pre ci so to mar cu i da do para que o peso da

ins ti tu i ção não su fo que os ca ris mas e as au tên ti cas 

ex pe riên ci as de Deus; que o cris ti a nis mo é a re li -

gião dos po bres e des va li dos des te mun do e que é

pre ci so de i xar isso sem pre mais cla ro, não com -

pac tu an do com o im pé rio da do mi na ção e do lu -

cro de sen fre a do; que usar a for ça pode ser ne ces -

sá rio em al gu mas cir cuns tân ci as (a ti ra nia, por

exem plo, ou o ge no cí dio, como o na zis mo), mas

que a vi o lên cia nun ca é a me lhor so lu ção e que a

guer ra nun ca pode ser cha ma da de jus ta nem,

mu i to me nos, de san ta. E, so bre tu do, que possa

ser san ta uma pes soa que vive em es tre i ta co mu -

nhão de amor com Deus, sem per ten cer vi sí vel e

ex pli ci ta men te à ins ti tu i ção ecle si al. E, fi nal men te, 

que é pre ci so des co brir e va lo ri zar es ses tes te mu -

nhos anô ni mos, es ses san tos sem igre ja e sem ca -

pe la nem co roa, mas que são sal da ter ra e luz do

mun do.

IHU On-Line – O que ela te ria a di zer às

uni ver si da des e ao mun do in te lec tu al aca -

dê mi co?

Ma ria Cla ra Bin ge mer – Ela sem pre con si de rou 

a for ma ção in te lec tu al como um pri vi lé gio, mas

um pri vi lé gio ter rí vel. Cha ma ria a aten ção para a

imen sa res pon sa bi li da de que têm os in te lec tu a is

cris tãos no mun do de hoje, di an te da in jus ti ça, da

di vi são e da vi o lên cia que se aba te so bre o mun -

do. Si mo ne ja ma is per ce beu o co nhe ci men to ad -

qui ri do nas me lho res ins ti tu i ções aca dê mi cas fran -

ce sas como algo que lhe per mi tis se su bir na vida

ou ad qui rir pri vi lé gi os, mas como algo que a fa ria

ca paz de aju dar as pes so as mais po bres e des pro -

te gi das, mos tran do-lhes que, se elas bus ca vam

re al men te a ver da de, po de ri am al can çá-la, tal vez

mu i to mais e mu i to mais pro fun da men te que o in -

te lec tu al so ber bo que pen sa va pos suí-la. Na ver -

da de, a vida in te lec tu al para Si mo ne é si nô ni mo

de bus ca da ver da de.

IHU On-Line – O que ela te ria a di zer ao

mun do do tra ba lho, aos imi gran tes, aos me -

nos pri vi le gi a dos?
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Ma ria Cla ra Bin ge mer – Que não se de i xem

con fir mar em sua con di ção opri mi da; que lu tem,

que se unam, que se re ú nam, que pen sem jun tos;

que par ti ci pem de ati vi da des cul tu ra is e ar tís ti cas,

pois a cul tu ra e a arte abrem as men tes e os co ra -

ções para per cep ções ou tras que aju dam a não ser 

subju ga dos pelo tra ba lho em bru te ce dor. Di ria que

o amor e a fra ter ni da de são pos sí ve is e que é pre -

ci so bus car a ver da de de onde se está. E que o lu -

gar de les é tão dig no e pre ci o so para fa zer o mun -

do en ten der isso como o lu gar da uni ver si da de e o 

do po der.

IHU On-Line – Qual se ria a pa la vra de Si mo -

ne Weil hoje so bre guer ra, opres são e paz?

Ma ria Cla ra Bin ge mer – Ape sar de não ser uma 

pa ci fis ta no sen ti do li te ral, Si mo ne Weil tem in ten -

ções ver da de i ra men te lu mi no sas e ins pi ra do ras

so bre a ques tão da vi o lên cia e so bre o mal que

esta faz à hu ma ni da de. Uma de suas gran des di fi -

cul da des com a Igre ja eram epi só di os como o das

cru za das e o da in qui si ção, em que a Igre ja, no seu 

di zer, com pac tu ou com o im pé rio da for ça. Si mo -

ne di zia que co nhe cer a for ça, mas não fa zer uso

dela, era a ver da de i ra ati tu de éti ca e mo ral que o

ser hu ma no po dia ter. Mais tar de, ela par ti ci pou

da re sis tên cia, mas mes mo seu pro je to das en fer -

me i ras de pri me i ra li nha era não-vi o len to, no sen -

ti do de que as en fer me i ras pre ten de ri am ex por-se

à mor te, sim, mas não de se ja ri am ma tar, pelo

con trá rio, se pro po ri am a cu i dar dos fe ri dos de

am bos os la dos.

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

55



“Exem plo co e ren te de lu ci dez po lí ti ca e pe ne tra ção fi lo só fi ca”

Entre vis ta com Fer nan do Edu ar do de Bar ros Rey Pu en te

Fer nan do Edu ar do de Bar ros Rey Pu en te é

gra du a do em Fi lo so fia e Psi co lo gia, mes tre em Fi -

lo so fia pela Fre ie Uni ver si tät Ber lin (F.U.B.) Ber -

lim, Ale ma nha, dou tor em Fi lo so fia pela Uni ver si -

da de Esta du al de Cam pi nas (Uni camp), ten do sua 

tese o tí tu lo Os sen ti dos do tem po em Aris tó te les, e 

pós-dou tor pela Uni ver si da de de São Pa u lo (USP).

É au tor de As con cep ções an tro po ló gi cas de

Schel ling. São Pa u lo: Lo yo la, 1997 e Os sen ti -

dos do tem po em Aris tó te les. São Pa u lo: Edi -

ções Lo yo la, 2001. Orga ni zou o li vro Os fi ló so -

fos e a men ti ra. Belo Ho ri zon te: Edi to ra da

UFMG, 2002. Entre os tra ba lhos apre sen ta dos so -

bre Si mo ne Weil, Fer nan do Rey Pu en te es cre veu,

no ano de 2000, Si mo ne Weil: ge o me tria, so fri -

men to e cruz. Da ciên cia e da tra gé dia gre gas aos

mis té ri os cris tãos. O pro fes sor foi um dos or ga ni -

za do res do Co ló quio Si mo ne Weil, pro mo vi do

pela UFMG, em agos to de 2003.

Como es tu di o so de Si mo ne Weil, o pro fes sor 

da Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is (UFMG)

Fer nan do Rey Puente, con ce deu en tre vis ta à IHU

On-Line em 17 de no vem bro de 2003.

IHU On-Line – Qual é a con tri bu i ção mais

im por tan te de Si mo ne Weil para a fi lo so fia?

Fer nan do Rey Pu en te – Pa re ce-me di fí cil in di vi -

du ar “a mais im por tan te con tri bu i ção” de Si mo ne 

Weil para a fi lo so fia. Os su per la ti vos são sem pre

pro ble má ti cos...Con tu do, gos ta ria de cha mar a

aten ção para o fato de que nela, de modo ex ce -

len te, te o ria e vida es tão in ti ma men te ar ti cu la das.

Bas ta que se re cor de da im por tân cia que fi ló so fos

atu a is, como Pierre Ha dot61, con fe rem a essa no -

ção de pen sar a fi lo so fia como modo de vida, e

não sim ples men te como ati vi da de teó ri ca, para

cons ta tar-se a im por tân cia que uma obra como a

de Si mo ne Weil tem para a fi lo so fia do sé cu lo pas -

sa do e, mais ain da, do nos so. No sé cu lo XX, quan -

do a ma i or par te dos in te lec tu a is en ga ja dos com -

pro me teu-se acri ti ca men te com al gu ma ide o lo gia, 

de es quer da ou di re i ta, ou per ma ne ceu alhe ia aos

acon te ci men tos po lí ti co-so ci a is de sua épo ca ao

mer gu lhar na vida aca dê mi ca, fe cun da, mas dis -

tan te da vida co ti di a na dos seus con ci da dãos, ela,

pelo con trá rio, ja ma is se de i xou en re dar em ne -

nhum tipo de gru po ou par ti do po lí ti co e, mais im -

por tan te, ja ma is de i xou de par ti ci par dos even tos

po lí ti cos e so ci a is, bem como de fa zer o enor me e

difi cí li mo es for ço de pen sá-los fi lo so fi ca men te. Por

essa ra zão, tal vez, e aqui re ca io nos su per la ti vos, é 

o exem plo mais co e ren te de lu ci dez po lí ti ca e pe -

ne tra ção fi lo só fi ca do sé cu lo pas sa do ao ali ar a

pers pi cá cia po lí ti ca de um Ma qui a vel e um Marx

aos in te res ses e à pe ne tra ção fi lo só fi ca de um Pla -

tão ou Kant.

IHU On-Line – Po de ria ex pli car a fra se de

Si mo ne Weil que está no seu site (www.fa -

fich.ufmg.br/~fe rey/): “O mé to do pró prio da 

fi lo so fia con sis te em con ce ber cla ra men te

os pro ble mas in so lú ve is em sua in so lu bi li -

da de, de po is sim ples men te em con tem plá-

los, fi xa men te, in can sa vel men te, du ran te

anos, sem ne nhu ma es pe ran ça, na es pe ra.

Se gun do esse cri té rio, há pou cos fi ló so fos.

Pou cos é ain da di zer de ma is”. Qual é a atu a -

lidade des se con ce i to?
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Fer nan do Rey Pu en te – No meu site, que ria, de

al gum modo, ren der ho me na gem a um pen sa dor

(e não digo pro po si tal men te ‘a uma pen sa do ra’,

pois não a jul go gran de ape nas den tre as fi ló so -

fas...) que sem pre me fas ci nou e que me pa re ce

pro fun da men te in jus ti ça do pe los me i os aca dê mi -

cos bra si le i ros. Si mo ne Weil, é ver da de, des pre za -

va es ses me i os aca dê mi cos e di ri gia a ele acer bas

crí ti cas, como se pode ler em sua úl ti ma obra es -

cri ta: O en ra i za men to. Não cre io que se tra te de

ad vo gar a atu a li da de da fra se que está na pá gi na

ini ci al de meu site, a me nos se en ten der mos que

em fi lo so fia ‘a tu a li da de’ pode que rer di zer, no

mais das ve zes, per pe tu i da de ou pe re ni da de de

um tema ou pro ble ma. Acre di to que, quan do

mer gu lha mos, pro fun da men te no exer cí cio do

pen sa men to ou, ao me nos, po de mos ler e apre ci ar

os pou cos se res hu ma nos que o fi ze ram, damo-nos

con ta de que o mais di fí cil para um pen sa dor é re al -

mente a ca pa ci da de de con tem plar um pro ble ma

sem que rer re sol vê-lo ra pi da men te. Tal vez essa

con tem pla ção de um pro ble ma fi lo só fi co, va mos

di zer, das gran des an ti no mi as que a fi lo so fia, ape -

sar de sua di ver si da de, apre sen ta-nos atra vés dos

sé cu los, seja uma das ta re fas mais di fí ce is do pen -

sar e que dis tin gue de modo ra di cal os ver da de i -

ros pen sa do res, que são re al men te mu i to pou cos

ao lon go da his tó ria, de seus con ti nu a do res, co -

men ta do res ou his to ri a do res.

IHU On-Line – Que re la ções o se nhor es ta -

be le ce en tre Si mo ne e Fri e drich Ni etzsche?

Fer nan do Rey Pu en te – Tive opor tu ni da de de

abor dar esse as sun to mais ex ten sa men te em um

ar ti go que es cre vi há qua se dez anos so bre es ses

dois pen sa do res e a re e la bo ra ção que am bos fi ze -

ram do mun do gre go. Cre io que a úni ca gran de

se me lhan ça en tre am bos é a in ten si da de, a in te -

gri da de e a ve ra ci da de que se de pre en de dos tex -

tos fi lo só fi cos des ses au to res. No mais, são au to res 

com ple ta men te di ver sos. A pró pria Si mo ne Weil

em uma car ta en de re ça da a seu ir mão, um dos

mais im por tan tes ma te má ti cos do sé cu lo XX,

André Weil, e con ti da no vo lu me Sur la Sci en ce,

re la ta a sua aver são a Ni etzsche, mes mo quan do

ele, como Si mo ne Weil diz, “ex pri me as co i sas

que eu pen so”. A apro pri a ção e re cons tru ção que

am bos fa zem do mun do gre go é di a me tral men te

opos ta. Como um de seus ma i o res in tér pre tes,

Mik los Veto, afir mou em seu li vro La mé taph ysi -

que re li gi e u se de Si mo ne Weil: “Ne nhum pen sa -

dor des te sé cu lo foi mais in flu en ci a do por Pla tão

do que Si mo ne Weil e qua se to das as ques tões

fun da men ta is do pla to nis mo cris tão são de ba ti das 

nes sa obra, que é o úni co exem plo de es pe cu la -

ção mís ti ca pla tô ni ca e cris tã de nos so sé cu lo”

(p.148)62. Ora, a po si ção de Ni etzsche em re la ção

a Pla tão é bas tan te crí ti ca, como se sabe, em bo ra

isso mos tre tam bém a ex tre ma im por tân cia des te

pen sa dor para ele, ain da que, mu i tas ve zes, seja

para ca ri ca tu rá-lo e tê-lo como ad ver sá rio exem -

plar. Do mes mo modo, a ava li a ção que am bos fa -

zi am dos es tói cos ou o modo como ava li a vam a

con tri bu i ção de Roma é ra di cal men te di ver gen te.

IHU On-Line – O que Si mo ne Weil te ria a di -

zer à fi lo so fia bra si le i ra?

Fer nan do Rey Pu en te – Não acre di to que se

pos sa fa lar em uma fi lo so fia bra si le i ra, mas, sim,

em uma fi lo so fia re a li za da no Bra sil. Nes se caso,

acho que ela tem algo a di zer não ape nas ao Bra -

sil, mas ao mun do todo. Um for te in dí cio dis so é o

fato de, pra ti ca men te, to das as suas obras já te rem 

sido tra du zi das no Ja pão, e, além dis so, há di ver -

sos pes qui sa do res ja po ne ses da obra we i li a na. O

mes mo pode-se di zer da Itá lia, país que, pro va vel -

men te jun ta men te com o Ja pão, tem o ma i or nú -

me ro de in ves ti ga do res de sua obra e onde vá ri os

co ló qui os e con gres sos, acer ca de seu pen sa men -

to, ocor rem com mu i ta fre qüên cia. No Bra sil, cabe 

men ci o nar o traba lho de Eclea Bosi que, a par tir

do fi nal dos anos 1970, mu i to con tri bu iu para a

ma i or di fu são da obra de Si mo ne Weil. La men -

ta vel men te, os me i os fi lo só fi cos bra si le i ros con -

ti nuam a ig no rar uma obra pro fun da, ori gi nal e

ra di cal. Cre io que para os es tu dan tes no Bra sil

des co brir uma pen sa do ra que re fle te com ar gú -

cia os pro ble mas so ci a is e po lí ti cos, não ig no ran -

do, con tu do, a di men são es pi ri tu al, se ria de gran -

de im por tân cia.
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IHU On-Line – De que ma ne i ra se re la ci o -

nam em Si mo ne a di men são de in te lec tu al,

de fi ló so fa e suas pre o cu pa ções so ci a is e

seu com pro mis so com a clas se ope rá ria tão

ra di cal men te vi vi do?

Fer nan do Rey Pu en te – A re la ção en tre es sas

áre as, em Si mo ne Weil, é de in te gra ção to tal. Não

po de mos pen sar di co to mi ca men te em duas fa ses

dela, a pri me i ra, tí pi ca da pen sa do ra po lí ti ca, e a

se gun da que po de ria ser ca rac te ri za da por pre o -

cu pa ções mais re li gi o sas e es pi ri tu a is. Não de ve -

mos es que cer que a sua úl ti ma obra, O en ra i za -

men to, es cri ta em 1943, ano de sua mor te, as si na -

la, com cla re za, o gran de pro je to fi lo só fi co de Si -

mo ne Weil, a sa ber, a cons tru ção de uma ci vi li za -

ção ali cer ça da na es pi ri tu a li da de do tra ba lho. Aliás,

é pre ci sa men te esse as pec to que Ro bert Che na -

vi er – atu al pre si den te da Asso ci a ção de di ca da ao

pen sa men to de Si mo ne Weil e à pu bli ca ção de

uma re vis ta es pe ci a li za da em seu pen sa men to –

res sal ta em sua obra re cém-pu bli ca da Si mo ne

Weil. Une phi lo sop hie du tra va il63. O que ve mos,

em seus tex tos, é a me ta mor fo se con tí nua da vida

em re fle xão fi lo só fi ca, tan to na sua ex pe riên cia

como ope rá ria, como pro fes so ra, como par ti ci -

pan te de gre ves e de sin di ca tos, bem como da

Gu er ra Ci vil Espa nho la. Des sas ex pe riên ci as nas -

cem tex tos de pro fun da lu ci dez e re fle xões ori gi -

na is e ou sa das so bre a no ção de tra ba lho, so bre o

co lo ni a lis mo, so bre a guer ra etc.

IHU On-Line – Para ela, en tão, re li gião e

ciên cia são in dis so ciá ve is?

Fer nan do Rey Pu en te – Seu gran de pro je to é o

de mos trar a com ple men ta ri da de en tre ciên cia e

re li gião. Por isso, ela se in te res sa va tan to pela fí si -

ca e pela ma te má ti ca. Mas o que ela bus ca va era

in te grar as re fle xões ci en tí fi cas com as es pi ri tu a is.

Por essa ra zão, fa la va do ca rá ter ci en tí fi co e ri go -

ro so da mís ti ca. No fun do, ela pro cu ra va res sig ni -

fi car a ciên cia, bus can do para ela uma di men são

sim bó li ca e es pi ri tu al que foi pro gres si va men te

pos ta de lado. O in te res se por essa di men são

faz-nos com pre en der me lhor o por quê de seu fas -

cí nio pe los pi ta gó ri cos, para os qua is a pre ci são

ma te má ti ca dos nú me ros era acom pa nha da de

sua di men são sim bó li ca e es pi ri tu al. As aná li ses de 

Si mo ne Weil so bre a aten ção, o tem po, a for ça, a

Pro vi dên cia, den tre tan tos ou tros as pec tos, con -

ven ce rão, pou co a pou co, a co mu ni da de aca dê -

mi ca do ca rá ter abis sal de seu pen sa men to. Um fi -

ló so fo de am pla cir cu la ção mi diá ti ca como Com -

te-Spon vil le de cla rou re cen te men te, em con fe rên -

cia pro nun ci a da na Sor bon ne e que será pro xi ma -

men te edi ta da nos Ca hi ers Si mo ne Weil (a re vis ta

es pe ci a li za da em seu pen sa men to), que, para ele,

os dois ma i o res pen sa do res do sé cu lo XX eram Si -

mo ne Weil e Lud wig Witt gens te in. Tal de cla ra ção

as si na la uma mu dan ça que que ro crer pro gres si -

va, e isso para o bem da pró pria fi lo so fia. A ma i or

di vul ga ção da obra de Si mo ne Weil po de ria con -

tri bu ir como ali men to fe cun do para o re pen sar

das gran des ques tões fi lo só fi cas que se apon tam

nes te sé cu lo que se ini cia.
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“Se fi lo so far é in ter ro gar,

Si mo ne Weil sou be fazê-lo com ex tra or di ná ria ar gú cia”

Entre vis ta com Emi lia Ma ria Men don ça de Mo ra is

Emi lia Ma ria Men don ça de Mo ra is é fi ló so fa

pela Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co, UFPE. 

É mes tre em Fi lo so fia pela USP, com dis ser ta ção

in ti tu la da Os pa ra do xos da li ber da de – po lí ti ca e

pe da go gia na fi lo so fia de Jean-Jac ques Rous se au, 

e dou to ra em Fi lo so fia na Uni ver si da de Esta du al

de Cam pi nas, UNICAMP. Emi lia, que é pro fes so ra

apo sen ta da da UFPE e acom pa nhou in ten sa men te 

a obra de Si mo ne Weil, con ce deu en tre vis ta à IHU

On-Line em 17 de no vem bro de 2003.

IHU On-Line – Como a se nho ra foi des co -

brin do a obra de Si mo ne Weil, na sua vida?

Emi lia de Mo ra is – Meu pri me i ro con ta to com

seu pen samen to se deu no fi nal da dé ca da de

1970, quan do da pu bli ca ção de A con di ção ope -

rá ria e ou tros es cri tos so bre a opres são, uma co -

le tâ nea de tex tos de Si mo ne Weil, or ga ni za da

por Eclea Bosi. No iní cio da dé ca da de 1980, ten -

do ob ti do uma bol sa para es tu dar na Fran ça,

con se gui ad qui rir to dos os seus li vros que ti nham

sido pu bli ca dos até en tão, pela Col lec ti on Espo ir

(Gal li mard), di ri gi da por Albert Ca mus, as sim

como os seus es cri tos mais ori en ta dos para a es -

pe cu la ção fi lo só fi ca e re li gi o sa como Atten te de

Dieu, Intui ti ons pré-chré ti en nes, e os três vo lu mes

dos Ca hi ers.

IHU On-Line – Por que a se nho ra con si de ra

Si mo ne Weil uma das ma i o res pen sa do ras

do sé cu lo XX?

Emi lia de Mo ra is – Uma das ma i o res pen sa do -

ras, a meu ver, sem dú vi da al gu ma, ape sar do ca -

rá ter frag men tá rio de gran de par te dos seus es cri -

tos. E não pen se que a es tou com pa ran do ape nas

com Si mo ne de Be a u vo ir, Han nah Arendt ou

Rosa Lu xem burg, mu i to mais co nhe ci das e fes te -

ja das nos me i os in te lec tu a is. Si tuo Si mo ne Weil

en tre os ra rís si mos gran des fi ló so fos do sé cu lo

pas sa do. Res pon der a esta ques tão pas sa ne ces sa -

ri a men te pela con cep ção do que jul go pri mor di al

ao exer cí cio do pen sa men to e da fi lo so fia. Ate -

nho-me a um prin cí pio qua se es que ci do em nos -

sos tem pos som bri os, mu i to caro aos fi ló so fos an -

ti gos, po rém a ra ros con tem po râ ne os: pen sa men -

to e vida não de vem ser dis so ci a dos, por que am -

bos se nu trem ne ces sá ria e mu tu a men te. A vida

de Si mo ne Weil, como a de Rosa Lu xem burg, é

in dis so ciá vel do seu pen sa men to. To dos os que a

co nhe cem mi ni ma men te sa bem dis so e a sua co -

ra gem de vi ver ela sou be, com sua in te li gên cia e

exi gên cia de ri gor teó ri co ím pa res, tra du zir em co -

ra gem de pen sar, ou vice-ver sa, pois nes sa in -

ter-re la ção tão es tre i ta fica mu i to di fí cil es ta be le cer 

pri o ri da de ou pre ce dên cia. Além dis so, se fi lo so far 

é so bre tu do in ter ro gar, Si mo ne Weil sou be fa zer

isso com ex tra or di ná ria ar gú cia. Como ela mes ma 

re co nhe ceu, não é mu i to di fí cil fa zer uma crí ti ca

teó ri ca; di fí cil mes mo é ou sar ques ti o nar a crí ti ca

que já se con sa grou e ad qui riu al gum pres tí gio

aca dê mi co. Ela in ter ro gou Marx e os mar xis tas

com a au to ri da de es pi ri tu al de quem ti nha rom pi -

do com os con for tos bur gue ses, de quem ti nha vo -

lun ta ri a men te vi ven ci a do a ex pe riên cia da con di -

ção ope rá ria e tes te mu nha do uma aten ção in can -

sá vel aos opri mi dos. Po rém, não foi ape nas Marx,

Lê nin ou Trots ki que ela in ter ro gou. Ju dia por seu

nas ci men to e in cli na da ao le ga do es pi ri tu al do ca -
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to li cis mo por seu per cur so mís ti co vol ta do a Cris to 

– Aque le que dis sol veu a con tra di ção en tre o cor -

de i ro e o pas tor, sen do ele mes mo o bom pas tor e

o cor de i ro imo la do –, ela foi uma ques ti o na do ra

ir re du tí vel de as pec tos dou tri ná ri os cen tra is ao ju -

da ís mo e à or to do xia da Igre ja Ro ma na, des ta úl ti -

ma, so bre tu do, en quan to, ao lon go de toda a sua

his tó ria, ha via tu te la do o li vre exer cí cio de pen sar. 

É im pos sí vel clas si fi cá-la com qual quer ró tu lo fi -

lo só fi co; sua obra so li tá ria está fa da da a ser out si -

der em re la ção a to dos os “is mos”, seja mar xis -

mo, seja anar quis mo, ju da ís mo, cris ti a nis mo...

Ela su pe rou as amar ras que nos cer ce i am, não se

cur van do aos re ce i os de pa re cer sim pa ti zan te

nem da re vo lu ção nem da tra di ção. O tes te mu -

nho de sua bre ve vida é raro e pre ci o so, por nos

mos trar como po dem ser tan gen tes os dons do

gê nio e da san ti da de e como es ses elos po dem ser

in te res san tes.

IHU On-Line – Como ela en ten dia os con -

ce i tos de opres são e li ber da de?

Emi lia de Mo ra is – A opres são era a ou tra, po -

rém não me nos de ci si va, face da ex plo ra ção; era

tudo aqui lo que to lhes se nos se res hu ma nos o ple -

no de sen vol vi men to de suas ca pa ci da des ope ra ti -

vas e re fle xi vas. A li ber da de se ria con ce bí vel tão

so men te num meio so ci al em que to das as mais

sig ni fi ca ti vas ações hu ma nas, so bre tu do aque las

re la ci o na das ao tra ba lho pro du ti vo, fos sem ori en -

ta das pelo pen sa men to

IHU On-Line – Qu a is fo ram suas gran des

des co ber tas so bre a “con di ção ope rá ria” e

qual é a atu a li da de des sa obra?

Emi lia de Mo ra is – Enquan to vá ri os fi ló so fos de 

sua ge ra ção, como Sar tre ou Lu kács, pre ci sa ram

cons ta tar des vi os de rumo no so ci a lis mo his tó ri co

para re ve rem suas ade sões ou sim pa ti as par ti dá -

ri as, des de a dé ca da de 1930, ela in ter ro gou os

ide a is mes mos da re vo lu ção pro le tá ria a par tir de

uma aten ta le i tu ra de Marx e de sua pró pria ex pe -

riên cia como me ta lúr gi ca; em bo ra re co nhe ces se

que não ti nha ne nhum ins tru men tal teó ri co me -

lhor para pen sar as re la ções de for ça no meio so -

ci al do que o le ga do por Marx, des de cedo ela per -

ce beu que a clas se ope rá ria não po de ria ser clas se

do mi nan te em lu gar ne nhum no mun do, en quan -

to o pla ne ja men to da pro du ção es ti ves se (como

até hoje ain da se man tém) des vin cu la do das ope -

ra ções pro pri a men te pro du ti vas; como clas se que, 

na me lhor das hi pó te ses, sa bia li dar ape nas com

os re sul ta dos da ciên cia atre la da à tec no lo gia e

não com o pró prio mé to do ci en tí fi co, es ta ria con -

de na da a ser do mi na da pe los fa to res de um Esta -

do to ta li tá rio e bu ro crá ti co. Enquan to por ta-voz

da re vo lu ção pro le tá ria, Marx te ria, de fato, tra í do

o seu pró prio mé to do, su bor di nan do seu pen sa -

men to a ide a is ge ne ro sos, mas que não se sus ten -

ta vam se nos de ti vés se mos em sua crí ti ca da eco -

no mia po lí ti ca.

IHU On-Line – Como se re la ci o nam Deus, a

con di ção de es cra vi dão, o com pro mis so so -

ci al com seus con tem po râ ne os e a vida aca -

dê mi ca em Si mo ne Weil?

Emi lia de Mo ra is – Ela pen sou in ten sa men te as

re la ções en tre o pre su mi do amor de Deus e a des -

gra ça (ma lhe ur) dos ho mens; aliás, este é o tí tu lo

de um dos seus mais be los e di fí ce is en sa i os. Este

mun do do qual Deus se re ti rou (o que re me te à

sua no ção de de cri a ção), te ria sido su bor di na do à

ne ces si da de (aqui po de mos iden ti fi car a sua fi li a -

ção pla tô ni ca). Se no meio fí si co a ne ces si da de se

tra du zia em pro por ção e equi lí brio, no meio hu -

ma no se trans mu ta ra em for ça cega e sub mis são.

Re su min do e sim pli fi can do: a ver da de i ra ciên cia

so ci al se ria aque la que, ins pi ra da no mo de lo da

na tu re za, con ce bes se com cla re za a cons tru ção de 

um meio hu ma no onde as for ças so ci a is ine lu ta -

vel men te an ta gô ni cas tam bém pu des sem se or de -

nar num pos sí vel equi lí brio, em que as lu tas po lí ti -

cas se man ti ves sem aquém de um cer to li mi te de

vi o lên cia. Qu an to à vida aca dê mi ca, ela a vi veu

sobre tu do como alu na da Éco le Nor ma le Su pe -

ri e u re. Seu pen sa men to, den so e in clas si fi cá vel, às

ve zes pa re ce-me mes mo do ta do de um cer to an ti -

ví rus aca dê mi co... Ela ti nha for ma ção não ape nas 

em Fi lo so fia, mas tam bém em His tó ria da Ciên cia. 

Co nhe cia bas tan te bem a ge o me tria eu cli di a na, a

fí si ca an ti ga, mo der na e con tem po râ nea. Che gou

a par ti ci par das re u niões do gru po Bou bar ki, do

qual o seu ir mão, o gran de ma te má ti co e geô me -

tra André Weil, foi um dos fun da do res. A re cen te
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re e di ção dos seus Ca hi ers, com os es cri tos que

não cons ta vam da pri me i ra edi ção, nos mos tram

isso. Foi ain da uma ori gi nal in tér pre te dos pen sa -

do res gre gos e fez uma le i tu ra úni ca de Ho me ro e

Pla tão, pe los qua is ti nha a mais alta es ti ma. To da -

via, me nos pre za va Aris tó te les, que é o fi ló so fo,

por ex ce lên cia, tan to para os co men ta do res da

tra di ção to mis ta como para os fi li a dos às cor ren tes 

da fi lo so fia ana lí ti ca. Essa foi uma de suas gran des 

ou sa di as fi lo só fi cas e, tal vez, o seu ma i or “pe ca -

do” aca dê mi co.

IHU On-Line – Acha que a fi ló so fa tem sido

pou co co nhe ci da nas aca de mi as bra si le i ras?

Emi lia de Mo ra is – Pen so que o Bra sil per de por 

ter ig no ra do ou sido de sa ten to a essa pen sa do ra

que Ca mus con si de rou o úni co gran de es pí ri to do

seu tem po e afir mou la men tar para sem pre não

tê-la co nhe ci do em vida. As ra ras e tar di as tra du -

ções que te mos de seus li vros (to dos eles pós tu -

mos) ca re cem de in tro du ções e no tas crí ti cas que

me lhor gui em os le i to res. No ano 2000, tive a tris -

te za de abrir as pá gi nas ain da co la das do vo lu me

da pri me i ra edi ção de Opres são e li ber da de que

cons ta va da bi bli o te ca do Insti tu to de Fi lo so fia da

USP, uma uni ver si da de que tem uma tra di ção de

dé ca das de es tu dos mar xis tas... É la men tá vel que

os pou cos que a co nhe ci am não a te nham in tro -

du zi do no cen tro das dis cus sões. Nos sa es quer da,

mais ou me nos aca dê mi ca, só te ria ga nho, se ti -

ves se lido e me di ta do so bre o seu lu mi no so ar ti go, 

de 1933, ins cri to na que le mes mo li vro: “Allons-nous

vers la ré vo lu ti on pro lé ta ri en ne?”. Na dé ca da de

1980, foi pu bli ca do no Bra sil o Dis cur so so bre a

ser vi dão vo lun tá ria, de Éti en ne la Boé tie64, com a

tra du ção de al guns co men tá ri os que cons ta vam

do vo lu me lan ça do na Fran ça pela Ed. Pa yot. No

en tan to, o bre ve e belo en sa io que Si mo ne Weil

de di cou a este tex to – “Mé di ta ti ons sur l’o béis -

san ce et la li ber té” – em bo ra cons tas se da edi -

ção fran ce sa, foi su pri mi do da edi ção bra si le i -

ra... Por quê?
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Si mo ne Weil e a ex pe riên cia da fé e do tra ba lho

Entre vis ta com Ma ria da Pe nha Vil le la-Pe tit

Ma ria da Pe nha Vil le la-Pe tit é fi ló so fa e pes -

qui sa do ra na Éco le Nor ma le Su pé ri e u re do Cen -

tre Na ti o nal de la Re cher che Sci en ti fi que (CNRS),

de Pa ris. Vil le la-Pe tit é bra si le i ra, po rém ra di ca da

na Fran ça des de a dé ca da de 1960. Ela é pes qui -

sa do ra emé ri ta nos Archi ves Hus serl de Pa ris (Uni -

da de de Pes qui sa do CNRS) e tem se de di ca do, há

lon go tem po, ao es tu do da fe no me no lo gia. É tam -

bém res pon sá vel pelo cur so de Esté ti ca do Insti tut

Cat ho li que de Pa ris e mem bro ati vo do Co mi tê

Ci en tí fi co Jean Na bert, da Asso ci a ti on pour l’é tu -

de de la pen sée de Si mo ne Weil e da Asso ci a ção

dos Ami gos de Emma nu el Mou ni er. Pe tit es tu dou

na PUC-Rio. Dou to rou-se em 1968, sob a ori en ta -

ção de Paul Ri co e ur, com a tese L’in ter sub jec ti vi té

et l’ê tre en com mun dans la phi lo sop hie phé no -

mé no lo gi que de Hus serl.

Para Vil le la-Pe tit a fi ló so fa “Si mo ne Weil

vive a fi lo so fia como uma bus ca in can sá vel da

ver da de”. Weil fez ques tão de se em pre gar numa

fá bri ca para sen tir de per to as con di ções de tra ba -

lho que em bru te ci am a men te a pon to de im pe dir 

as pes so as de pen sa rem. É pre ci so des ta car, ain -

da, a ex pe riên cia de fé. Essa vi vên cia de se pôr de 

jo e lhos, dis se Vil le la-Pe tit, é, an tes de tudo, uma

“li ção de hu mil da de e de lu ci dez em re la ção à

con di ção hu ma na”, pois mes mo com to dos os

pro gres sos, “o so fri men to faz par te de nos sa hu -

ma na con di ção”. Ela con ce deu en tre vis ta ex clu si -

va por e-mail à IHU On-Line, em 12 de de zem -

bro de 2005.

IHU On-Line – Qual é o sig ni fi ca do da ex pe -

riên cia de fé vi vi da por Si mo ne Weil que a

fez, pela pri me i ra vez, se pôr de jo e lhos? O

que esse ges to ofe re ce de sim bó li co para a

re a li da de con tem po râ nea?

Ma ria Vil le la-Pe tit – É numa lon ga car ta, es cri ta 

em 1942, ao do mi ni ca no Jean-Ma rie Per rin, em

que Si mo ne Weil (1909-1943) con ta o que se pas -

sou com ela por oca sião de uma vi a gem à Itá lia,

que, se gun do sua ami ga e bió gra fa, Si mo ne Pé tre -

ment, pode ser tida como um dos mo men tos mais

fe li zes de sua exis tên cia. Eis o tre cho em ques tão:

“Em 1937, pas sei dois dias ma ra vi lho sos em Assis.

Lá, en con tran do-me so zi nha na ca pe li nha ro ma -

na, do sé cu lo XII, de San ta Ma ria de gli Ange li, in -

com pa rá vel ma ra vi lha, onde fre quen te men te São

Fran cis co ha via re za do, algo mais for te que eu

obri gou-me, pela pri me i ra vez na mi nha vida, a

me pôr de jo e lhos”.

Ou tro epi só dio sig ni fi ca ti vo de sua for te atra -

ção pela re ve la ção cris tã de Deus é a vi si ta que ela

faz du ran te dez dias, en tre o do min go de Ra mos e

a ter ça-fe i ra de Pás coa, à aba dia be ne di ti na de

So les mes, onde, ape sar de do res de ca be ça cons -

tan tes, ela as sis tiu a to dos os ofí ci os. Na be le za do

can to gre go ri a no, ela en con trou aque la ale gria

pura e per fe i ta que lhe per mi te com pre en der “a

pos si bi li da de de amar o amor di vi no atra vés da

nos sa mi sé ria, da nos sa des gra ça”. Como acres -

cen ta, na mes ma car ta, que foi cha ma da de sua

Au to bi o gra fia es pi ri tu al: “Vai daí que no de cor rer

des sas ce le bra ções o pen sa men to da Pa i xão do

Cris to en trou em mim uma vez por to das”. O que

a ex pe riên cia de se pôr de jo e lhos e de se de i xar

pe ne trar pelo mis té rio da pa i xão pode sig ni fi car

hoje para nós? Pri me i ra men te uma li ção de hu -

mil da de e de lu ci dez em re la ção à con di ção hu -

ma na. Por ma i o res que se jam os pro gres sos nas

di ver sas áre as, in clu si ve na me di ci na, o so fri men -

to faz par te de nos sa hu ma na con di ção. E tor na-se 

mais ace i tá vel se o com pre en de mos, as sim como

a mor te, e que o fi lho de Deus não pro cu rou es ca -
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par a ele, dan do as sim a pro va ma i or de seu amor

ao par ti lhar, até as suas úl ti mas con se qüên ci as, de 

nos sa con di ção.

IHU On-Line – Como ca rac te ri za ria o Deus

co nhe ci do e vi vi do por Si mo ne Weil e de i -

xa do em suas obras? Como fé e fi lo so fia es -

tão uni das no pen sa men to de Weil?

Ma ria Vil le la-Pe tit – A ex pe riên cia que faz Si -

mo ne Weil de Deus é es sen ci al men te crís ti ca. É a

de Deus, como se re ve la em Je sus Cris to, em par -

ti cu lar na Pa i xão. Em ou tras pa la vras: é a do Deus 

que por amor se en car na, re nun ci an do a sua oni -

po tên cia e ace i tan do mor rer na cruz. Des te Deus

que é amor, nin guém, nem ne nhu ma ins ti tu i ção,

pode ter o mo no pó lio. Como fi ló so fa, Si mo ne

Weil não he si ta em cri ti car qual quer vi são par ti cu -

la ris ta, ex clu si vis ta de Deus, di ta da por mo ti vos,

mes mo ca mu fla dos, de pri vi lé gio, de po der ou de

pres tí gio. Sua re fle xão in ci ta a li be rar a idéia de

Deus das ma ni pu la ções às qua is ela é tan tas ve zes

sub me ti da, quan to pen sa mos Deus à nos sa ima -

gem, em be ne fí cio de nos sa “ca u sa”, com tudo

aqui lo que esta ne ces sa ri a men te com por ta de mis -

ti fi ca dor, de ilu só rio. Qu an to à fi lo so fia, ela é, por

as sim di zer, con subs tan ci al a Si mo ne Weil. Suas

ex pe riên ci as, in clu si ve aque las que po de ri am se

qua li fi car de mís ti cas, são sem pre pen sa das pela

fi ló so fa que ela é. Admi ra do ra de Pla tão65, que,

aos seus olhos, é o fi ló so fo por ex ce lên cia e que

ela con si de ra tam bém como um mís ti co, Weil não

vê ne nhu ma dis cre pân cia es sen ci al en tre a ver da -

de i ra mís ti ca e a fi lo so fia.

IHU On-Line – Como ela com pre en de a fi lo so -

fia e qual é a re la ção des ta com os ope rá ri os?

Ma ria Vil le la-Pe tit – Si mo ne Weil vive a fi lo so -

fia como uma bus ca in can sá vel da ver da de, bus ca 

ali men ta da pelo de se jo do Bem. Como ela ob ser -

va na car ta já evo ca da a Per rin, des de sua mais

ten ra in fân cia, e em bo ra não ti ves se re ce bi do ne -

nhu ma for ma de edu ca ção re li gi o sa, ela se vê pos -

su í da pela no ção cris tã de ca ri da de, de amor ao

pró xi mo, que, mu i tas ve zes, ela de sig na pelo

nome de “jus ti ça”. Vá ri os ele men tos de sua bi o -

gra fia con fir mam seu des pren di men to e a pre o cu -

pa ção que, des de sem pre, ma ni fes ta ra com a sor -

te dos mais ne ces si ta dos. Du ran te a guer ra de

1914-1918, ela e seu ir mão André (que foi um dos 

ma i o res ma te má ti cos do sé cu lo XX) ti nham um

afi lha do de guer ra a quem en vi a vam o açú car e o

cho co la te que re ce bi am. Ela ain da exe cu ta va pe -

que nas ta re fas como co lher fe i xes de le nha, para

re ce ber dos pais um di nhe i ri nho e po der com prar

algo mais para o “afi lha do”. Com essa dis po si ção

ini ci al, não tar da a se in te res sar pela po lí ti ca e pela 

con di ção ope rá ria. Tais in te res ses não ape nas se

jus ta põem a sua bus ca da ver da de, mas são par tes 

in te gran tes des sa bus ca.

A con di ção ope rá ria e o por quê
do so fri men to vo lun tá rio

Mas por que ten tar uma ex pe riên cia como a

de ex pe ri men tar em sua pró pria car ne a vida da

fá bri ca, como uma ope rá ria, isto é, como a sim -

ples exe cu tan te de ges tos re pe ti ti vos em uma ca -

dên cia de su ma na? A res pos ta a esta ques tão en -

con tra-se no tex to in ti tu la do Expe riên cia da vida

na fá bri ca quan do, in ter ro gan do, ela enun cia:

“Como abo lir um mal que não se co nhe ce?”. É

por que rer co nhe cer por den tro a re a li da de da

con di ção ope rá ria, que ela ano ni ma men te se fez

ope rá ria. Isso lhe per mi tiu vol tar a ler Marx, sa -

ben do me lhor do que se tra ta a opo si ção so ci al

en tre os de ten to res do ca pi tal e os que tra ba lham

na in dús tria, e sem pre ci sar te cer ilu sões so bre

uma re vo lu ção pro le tá ria. Na fá bri ca ela vi ven ci ou

a ex pe riên cia do abu so da for ça, como o que

exer cem os con tra mes tres so bre os que lhes são

su bor di na dos. Assim, gra ças ao ex tra or di ná rio vi -

gor de seu pen sa men to, ela logo com pre en de que

a sim ples mu dan ça de clas se no po der não sig ni fi -

ca o fim da opres são. Ha ve rá sem pre a di fe ren ça

de for ça en tre os de ten to res do po der e os exe cu -

tan tes, que são a ma i o ria, e que têm ape nas o di -

re i to de obe de cer às or dens. Toda a sua re fle xão
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so bre a for ça como a no ção a ser pen sa da quan do 

se tra ta de ana li sar as re la ções so ci a is e, cer ta men -

te, as re la ções in ter na ci o na is, é de uma no tá vel lu -

ci dez e con ser va uma im pres si o nan te atu a li da de.

E uma de suas mais be las e per ti nen tes re fle xões

so bre a for ça en con tra-se em seu tex to so bre a Ilía -

da66. Aliás, o tí tu lo por ela es co lhi do para sua le i -

tu ra do po e ma épi co de Ho me ro é ex plí ci to: “A

Ilía da ou o po e ma da for ça”.

IHU On-Line – Que as pec to da con di ção

ope rá ria mais co mo veu Si mo ne Weil e como 

ela ela bo rou essa ex pe riên cia?

Ma ria Vil le la-Pe tit – Si mo ne Weil não se em -

pre gou numa fá bri ca ape nas, ou pri ma ri a men te,

por mo ti vos pas si o na is. Seu fito não era se co mo -

ver, mas co nhe cer de per to a du re za do tra ba lho

exe cu ta do au to ma ti ca men te pela re pe ti ção de

ges tos me câ ni cos. Ela pôde sen tir até que pon to

tal tra ba lho em bru te ce, es va zia a men te e im pe de

de pen sar. Hoje, ape sar de má qui nas mais po de -

ro sas e so fis ti ca das, o tra ba lho em mu i tos se to res,

e não ape nas na in dús tria, é ca u sa de mu i to es -

tres se, tan to mais que é mu i to alta a per cen ta gem

de de sem pre go.

IHU On-Line – Com base em sua vi vên cia no 

mun do ope rá rio, qual é o con ce i to ide al de

tra ba lho para Si mo ne Weil?

Ma ria Vil le la-Pe tit – Ro bert Che na vi er67, no

seu gran de li vro Si mo ne Weil, Une phi lo sop hie du 

tra va il (Cerf, 2001), mos tra, de ma ne i ra ab so lu ta,

como, para ela, o con ce i to de “tra ba lho” é o de

uma ati vi da de me tó di ca, isto é, que pro ce de por

eta pas se gun do uma or dem de ter mi na da. Sen do

as sim, o con ce i to tem uma ex ten são mu i to vas ta.

Pode ser vir para de sig nar tan to um tra ba lho ma -

nu al quan to in te lec tu al ou mes mo um exer cí cio

es pi ri tu al. O que im por ta é que quem tra ba lha

pode ter uma ver da de i ra cons ciên cia do que está

fa zen do e não ser ape nas um mero exe cu tan te, in -

ca paz de apre ci ar o por quê de tal ou tal pro ce di -

men to. Só as sim ele pode se sen tir li vre, e por tan to 

hu ma no, di an te da ne ces si da de que de ter mi na e

re gu la o que deve fa zer para ob ter um re sul ta do

sa tis fa tó rio.

IHU On-Line – Como ela des co briu o cris ti a -

nis mo como re li gião dos es cra vos?

Ma ria Vil le la-Pe tit – A sua ex pe riên cia na fá bri -

ca lhe in cul ca ra o sen ti men to da es cra vi dão, como 

uma mar ca in de lé vel. Foi nes se es ta do de es pí ri to

que, du ran te uma vi a gem a Por tu gal, ela en trou

num vi la re jo de pes ca do res no mes mo dia em que 

ce le bra vam a fes ta do pa dro e i ro. “As mu lhe res

dos pes ca do res, es cre ve ela, da vam vol tas, em

pro cis são, em tor no das bar cas, le van do às mãos

uma vela, e can ta vam cân ti cos pro va vel men te

mu i to an ti gos, de uma tris te za de cor tar o co ra ção. 

Nun ca es cu tei nada tão co mo ven te, se não o can to 

dos re bo ca do res do Voga. Foi en tão que, de re -

pen te, tive a cer te za de que o cris ti a nis mo é por

ex ce lên cia a re li gião dos es cra vos, que a ele os es -

cra vos de vem ade rir, e eu den tre eles.” Este epi só -

dio em Por tu gal pre ce de o de Assis. Vê-se, pois,

como a ex pe riên cia do tra ba lho ope rá rio, anô ni -

mo e hu mil de, con tri bu iu para que ela en ten des se

a men sa gem de um Deus que se faz pe que no e

hu mil de para re ve lar a ex ten são e a pro fun di da de

de seu amor. Tal ex pe riên cia ma ni fes ta, tam bém,

o quan to o pres tí gio e a ri que za são co i sas mun da -

nas, e es tão fa da dos a de sa pa re cer ou a mu dar de

mãos, não cons ti tu in do-se em si nal de “ele i ção”

di vi na.

IHU On-Line – Qu a is são as se me lhan ças e

as di fe ren ças en tre as le i tu ras de Pla tão fe i -

tas por Mar tin He i deg ger e Si mo ne Weil?

Ma ria Vil le la-Pe tit – Sua ques tão me re me te ao

meu pró prio tra ba lho de con fron to en tre Si mo ne
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66 Ilía da: Po e ma épi co gre go que nar ra os acon te ci men tos ocor ri dos no pe río do de 51 dias du ran te o dé ci mo e úl ti mo ano da Gu -
er ra de Tróia, cuja gê ne se se ra di ca na có le ra “inu ma na” de Aqui les. O tí tu lo da obra de ri va do nome gre go de Tróia, Íli on. A
Ilía da e a Odis séia são, ge ral men te, atri bu í das a Ho me ro, que se pen sa ter vi vi do por vol ta do sé cu lo VIII a. C., na Jô nia (lu -
gar que hoje é uma re gião da Tur quia), e cons ti tu em os mais an ti gos do cu men tos li te rá ri os gre gos que che ga ram nos nos sos
dias. Ain da hoje, con tu do, se dis cu te a sua au to ria, a exis tên cia real de Ho me ro, e se es tas duas obras te ri am sido es cri tas pela
mes ma pes soa. (Nota da IHU On-Line)

67 Ro bert Che na vi er: Fi ló so fo fran cês. Pre si de a Asso ci a ção para o es tu do do pen sa men to de Si mo ne weil e di ri ge os Ca der nos
Si mo ne Weil. É vice-pre si den te da Asso ci a ção Edi to ri al Si mo ne Weil. (Nota da IHU On-Line)



Weil e He i deg ger a res pe i to da le i tu ra que cada

um fez de Pla tão. Ante ri or men te ao meu ar ti go

pu bli ca do na Sín te se (n° 101 de se tem bro-de zem -

bro de 2004), com o tí tu lo “Duas le i tu ras de Pla -

tão: Si mo ne Weil e Mar tin He i deg ger”, eu ha via

pu bli ca do um en sa io con fron tan do a vi são de am -

bos em re la ção à Gré cia. Se exis te uma con ver -

gên cia ini ci al na ad mi ra ção que têm es tes gran des

pen sa do res do sé cu lo XX pela “pá tria” do que

cha ma mos de “fi lo so fia”, eles di ver gem mu i to,

tan to na ma ne i ra como en ca ram a re la ção da

Gré cia com as ou tras ci vi li za ções quan to na ma -

ne i ra como con ce bem a po si ção de Pla tão no âm -

bi to do pen sa men to gre go. Sin te ti zan do, di ria que 

a Gré cia de Si mo ne Weil cor res pon de ao que hoje 

sa be mos por vá ri os his to ri a do res: é uma Gré cia

aber ta, apta a trans for mar o que lhe che ga das ou -

tras ci vi li za ções se gun do seu gê nio pró prio. Esta

foi tam bém a Gré cia, que aco lheu em seu “solo” e

fez fru ti fi car a men sa gem cris tã. A Gré cia de He i -

deg ger é ou tra: é uma Gré cia mi ti fi ca da, fe cha da

so bre si mes ma, a qual só um pen sa dor de lín gua

ale mã, se ria, na Mo der ni da de, ca paz, por as sim

di zer, de des cre ver.

A di ver gên cia en tre os dois é ain da mais pal -

pá vel quan do se tra ta de Pla tão. Não po de mos sa -

ber exa ta men te o que di ria Si mo ne Weil, se ti ves -

se po di do to mar co nhe ci men to da in ter pre ta ção

que He i deg ger deu so bre o Bem em Pla tão em

seu cur so “Da es sên cia da ver da de, que é um co -

men tá rio da ‘a le go ria da ca ver na’ e do Te e te to de

Pla tão”, (se mes tre de in ver no 1931-1932), mas

não é di fí cil cons ta tar o quan to sua “le i tu ra” con -

tra diz a de He i deg ger. Bas ta que se te nha em vis ta

o que ela es cre ve no seu en sa io “Deus em Pla tão”. 

Acres cen te-se ain da que o cur so de He i deg ger, ao

qual es ta mos nos re fe rin do, ma ni fes ta uma mu -

dan ça im por tan te no pró prio iti ne rá rio dele e an -

te ci pa a fa mo sa con fe rên cia pu bli ca da em 1942

so bre A dou tri na de Pla tão so bre a ver da de, que

em tudo se opõe à con cep ção we i li a na… O le i tor

in te res sa do no as sun to po de rá ob ter mais es cla re -

ci men tos so bre o que está aqui em pa u ta, con sul -

tan do meu ar ti go na re vis ta Sín te se68.

IHU On-Line – Como ca rac te ri za ria a re sis -

tên cia em Si mo ne Weil? O que essa ati tu de

pode en si nar ao mun do con tem po râ neo?

Ma ria Vil le la-Pe tit – A re sis tên cia em Si mo ne

Weil ad qui re uma du pla fe i ção, que é in se pa ra vel -

men te a da fi ló so fa e a da fi gu ra crís ti ca que ela foi. 

Como fi ló so fa, sua re sis tên cia se ma ni fes ta pela

lu ci dez com que ela afron ta as gran des ques tões

de seu tem po e pela le i tu ra vi go ro sa e cla ra que

ela em pre en de dos tex tos fi lo só fi cos. Não visa a

con quis tar su ces so, pres tí gio, mas se apro xi mar

da ver da de, tor nan do-a aces sí vel ao ma i or nú me -

ro pos sí vel de pes so as. Daí a cla re za de suas for -

mu la ções. Como cris tã e ao mes mo tem po fi ló so -

fa, ela pen sa em ter mos ri go ro sos o que é re sis tir

ao mal em meio a um mun do sub me ti do à ne ces -

si da de, ao im pé rio da for ça. Se o uso da for ça for

ne ces sá rio, como era o caso du ran te a Se gun da

Gu er ra Mun di al, ele deve ser es tri ta men te li mi ta -

do, para que não se agra ve o mal que se quer

com ba ter. Em meu en sa io “Re sis tir ao mal”, ago -

ra pu bli ca do em por tu guês (cf. a co le tâ nea Si mo -

ne Weil – ação e con tem pla ção. EDUSC, 2005, es -

cri ta por Gi u lia Pa o la Di Ni co la e Ma ria Cla ra Bin -

ge mer), em que pro cu rei mos trar as con ver gên -

ci as exis ten tes en tre Si mo ne Weil e a ho lan de sa

Etty Wil le sum69, des ta quei tam bém a ace i ta ção de 

tudo, in clu si ve do so fri men to. Sa be mos, por ou tro 

lado, o quan to, du ran te a Se gun da Gu er ra Mun -

di al, pou co an tes de fa le cer, Si mo ne Weil ha via

de se ja do tes te mu nhar o amor cris tão, um amor

que não se de i xa im pres si o nar pelo pres tí gio da

for ça. Embo ra seu pro je to de uma “ação es pe ta -

cu lar” (ser lan ça da de pára-que das no front para

cu i dar in dis tin ta men te dos fe ri dos dos dois cam -
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68 Re vis ta Sín te se (Pe rió di co edi ta do pelo Cen tro de Estu dos Su pe ri o res (CES) da Com pa nhia de Je sus, em Belo Ho ri zon te. Pu -
bli ca tex tos de fi ló so fos con tem po râ ne os, bra si le i ros e es tran ge i ros. Foi fun da da em 1959 pelo Pe. Fer nan do Bas tos de Ávi la.
(Nota da IHU On-Line)

69 Etty Wil le sum (1914-1943): Escri to ra ju dia, na tu ral de Amster dã. Au to ra de car tas e de um diá rio es cri tos num cam po de con -
cen tra ção na zis ta. Esse ma te ri al só veio a pú bli co em 1982. Por con ta dis so, ela co me ça a ser, ago ra, tão co nhe ci da quan to
Anne Frank. Mor reu em Aus chwitz, em no vem bro de 1943. (Nota da IHU On-Line)



pos) não ti ves se se re a li za do, nem por isso sua li -

ção de i xa de nos in ter pe lar. O que ela que ria era

“subs ti tu ir no mun do a vi o lên cia pela não-vi o lên -

cia efi caz”.

IHU On-Line – Por que con si de ra a con tri -

bu i ção in te lec tu al de Si mo ne Weil tão pou -

co apro ve i ta da nos me i os aca dê mi cos?

Ma ria Vil le la-Pe tit – A exi gên cia de uma pes soa 

como Si mo ne Weil e o ex tra or di ná rio de sin te res se 

que a ca rac te ri za va de cer to modo in co mo dam o

meio aca dê mi co onde, como em to dos os me i os

so ci a is, há sem pre uma luta, mu i tas ve zes dis far -

ça da, pelo po der, pe las re ga li as, pe las pro mo ções

ou, quan to mais não seja, pelo pres tí gio ou pela

“ce le bri da de”. Além dis so, sua obra, em bo ra bas -

tan te ex ten sa – haja vis ta os sete vo lu mes já pu bli -

ca dos de suas obras com ple tas – é em par te frag -

men tá ria. Caso ti ves se ela vi vi do mais que 34

anos (foi a ida de que ti nha ao fa le cer), mu i tas das

extraor di ná ri as ano ta ções de seus ca der nos a te -

ri am le va do a es cre ver no vos li vros. Ape sar da in -

ter rup ção tão pre co ce de sua obra, o que dela nos

fi cou é su fi ci en te para nos fa zer re co nhe cer o

quan to ela foi ge ni al, sem dú vi da um dos ma i o res

pen sa do res (sem que se faça dis tin ção aqui en tre

ho mens e mu lhe res) do sé cu lo XX.

IHU On-Line – Qual é a im por tân cia da me -

mó ria de mo men tos his tó ri cos como os vi -

vi dos por Si mo ne Weil? Qual é a im por tân -

cia po lí ti ca da me mó ria?

Maria Vil le la-Pe tit – Ao res pon der a uma per -

gun ta so bre a im por tân cia da me mó ria, não pos -

so de i xar de me lem brar de meu mes tre Paul Ri -

co e ur70, fa le ci do em maio des te ano, e que em

2000 pu bli ca ra uma gran de obra in ti tu la da A Me -

mó ria, a his tó ria e o es que ci men to, em que apon ta 

não só a ne ces si da de do tra ba lho da me mó ria,

mas tam bém de se vi rar a pá gi na, caso se que i ra

abrir as por tas para um fu tu ro mais pro mis sor,

me nos de pen den te do res sen ti men to. É o bom es -

que ci men to que per mi te co me çar uma vida nova…

Para con clu ir, gos ta ria de su bli nhar que, em seu

úl ti mo li vro Par cours de la re con na is san ce (2004), 

ao abor dar seu tema sob o ân gu lo do re co nhe ci -

men to mú tuo, Ri co e ur en fa ti za o que de de ci si vo

es cre ve ra Si mo ne Weil so bre a ami za de. Foi tam -

bém uma ma ne i ra de ates tar seu re co nhe ci men to

a Si mo ne Weil, como pen sa do ra.
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70 Paul Ri co e ur (1913-2005): Fi ló so fo fran cês. So bre ele, con fe rir um ar ti go in ti tu la do Ima gi nar a paz ou so nhá-la?, pu bli ca do na
IHU On-Line 49ª edi ção, de 24 de fe ve re i ro de 2003, e uma en tre vis ta na 50ª edi ção, de 10 de mar ço de 2003. A edi ção 142,
de 23 de maio de 2005, pu bli cou a edi to ria Me mó ria so bre Ri co e ur, em fun ção de seu fa le ci men to. (Nota da IHU On-Line)


