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HANNAH ARENDT 





Notas biográficas 
Nascimento: 14 de outubro de 1906, Linden (Hannover), Alemanha 

Falecimento: 4 de dezembro de 1975, Nova Iorque, EUA 

Cônjuge: Günther Anders (1929-1937) 
                 Heinrich Blücher (1940-1970) 

Educação: Universidade de Marburg  
   (Martin Heidegger) 
                   Universidade de Freiburg  
   (Edmund Husserl) 
                   Universidade de Heidelberg  
   (Karl Jaspers)  
    -> Tese: O conceito do amor em Santo Agostinho 

Influências: Martin Heidegger, Immanuel Kant, Karl Marx e Platão 
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ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. Tradução de: Mauro W. Barbosa de Almeida. 2 
ed. São Paulo: Perspectiva, 1979. Titulo original: Between Past and Future. Coleção Debates. 

Introdução 
 Da Dignidade da Política: sobre Hanna Arendt   

  (Celso Lafer) 

Prefácio 
 A Quebra entre o Passado e o Futuro 

1. A Tradição e a Época Moderna 
2. O Conceito de História – antigo e moderno  
3. Que é Autoridade? 
4. Que é Liberdade? 
5. A Crise na Educação 
6. A Crise na Cultura: sua importância social e política 
7. Verdade e Política  
8. A Conquista do Espaço e a Estrutura Humana  



PARTES CAPÍTULOS 

Trata da ruptura da época moderna com 
a tradição e com o  

conceito de História 

1. A Tradição e a Época Moderna 
2. O Conceito de História – antigo e 
moderno 

Discute conceitos políticos centrais e 
inter-relacionados 

3. Que é Autoridade? 
4. Que é Liberdade? 

Busca confrontar o pensamento 
apresentado aos problemas cotidianos 

com objetivo de esclarecer as questões e 
de adquirir desenvoltura no confronto 

com problemas específicos 

5. A Crise na Educação 
6. A Crise na Cultura: sua importância social 
e política 
7. Verdade e Política  
8. A Conquista do Espaço e a Estrutura 
Humana  

• Constitui um ponto de partida metodológico de interpretação e organização 
do pensamento político de Hanna Arendt; 

• Contém todo o temário de sua obra. 



Cap. 1 A Tradição e a Época Moderna 
 
Tradição do pensamento político 

 Platão e Aristóteles 

  Alegoria da Caverna (A República) 

  Esfera Pública 

 

 Marx 

  O trabalho criou o homem 

  Utopia 

 

 



Cap. 2 O Conceito de História – antigo e moderno  
 
Ideia clássica: 
 A história é a “imitação da ação” como lembrança “dos feitos e 
sofrimentos dos homens” 
 
Ideia moderna: 
 A História  é traduzida como um mero processo de fabricação e 
elaboração humana 
 
Consequência: a realização da ideia de Liberdade, como sendo um fim 
da ação humana, e esse “fim” último como o produto final de um 
processo de fabricação. 
 

A época moderna [com sua crescente alienação do mundo],  
conduziu a uma situação em que o homem, onde quer  

que vá, encontre apenas a si mesmo. 
 



Cap. 3 Que é Autoridade?  
 
No mundo moderno perdeu-se a noção (prática/teórica) do significado 
de autoridade 

- forma específica de autoridade (não se refere a “autoridade geral”) 

 

A autoridade sempre exige obediência: 
[confunde-se com um forma de poder ou violência] 

- exclui a utilização de meios externos de coerção 

- o uso da força implica no fracasso da autoridade 

 

- O conceito de autoridade não implica em persuasão através de argumentos. 



Cap. 4 Que é Liberdade? 
 

Condição de estar livre como uma realidade mundanamente tangível 

 [consciência da liberdade ou do seu contrário em nosso 
relacionamento com  outros] 

Atributo do pensamento ou uma qualidade de vontade 

 

Características: 
 - liberação, da companhia de outros homens que estejam no mesmo estado 
de liberdade 

 - um espaço público para encontrá-los  
  [um mundo politicamente organizado] 

A liberdade, enquanto relacionada à política, não é um fenômeno da vontade 



Cap. 5 A Crise na Educação  
 
Não se pode educar sem ao mesmo tempo ensinar: 

 - a função da escola é ensinar às criança como o mundo é 
  [cumpre divorciar o âmbito da educação dos demais para aplicar 

exclusivamente a ele um conceito de autoridade e uma atitude em face ao passado 
que lhe são apropriados, mas não possuem validade geral] 

 

A educação, ao contrário da aprendizagem, precisa de um final previsível: 

 - a educação [atual] visa introduzir o jovem em um segmento limitado e 
particular do mundo. 

 [A educação tem como tarefa renovar um mundo comum] 



Cap. 6 A Crise na Cultura: sua importância social e 
política  
 
Fenômeno da cultura de massa 

 [sociedade de massas] 

  "intelectualização do kitsch": perenidade 

 

O que é legítimo para a sociedade de massas também o é para a 
cultura de massas?   

 [A relação entre sociedade de massas e cultura será, mutatis mutandis, 
idêntica à relação anteriormente existente entre sociedade e cultura?] 

 



Cap. 7 Verdade e Política  
 
Antagonismo  
 As mentiras se consideram como ferramentas necessárias e 
justificáveis ao ofício não só do político [ou do demagogo], como também do 
estadista  
 Nenhuma permanência, nenhuma perseverança da existência podem 
ser concebidas sem homens decididos a testemunhar aquilo que é e que lhes 
aparece porque é  
 [Heródoto] 
 

 É significativo que no debate [desde Platão até Hobbes], ninguém 
tenha acreditado em que a mentira organizada pudesse ser uma arma 

adequada contra a verdade 



Cap. 8 A Conquista do Espaço e a Estrutura 
Humana  
 
Observador suspenso: ponto de Arquimedes 

A conquista do espaço situou o ponto [arquimediano] fora da Terra: 

 [métodos para o estudo do comportamento de ratos] 

 

Compreensão da realidade [física]: 

 - Exige a renúncia de uma visão do mundo antropocêntrica ou geocêntrica 

 - Eliminação de todos os princípios e elementos antropomórficos que 
surgem seja do mundo dado aos cinco sentidos humanos, seja das categorias 
inerentes à mente humana.  
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