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Resumo: Arendt busca explicitar no primeiro capítulo intitulado “Aparência” dentro de o 

volume Pensar, em sua obra “A Vida do Espírito”, o que entende como aparência, e a partir dessa 
aparência, e como essa aparência se revela na estrutura ser do mundo. Pois para ela, somos do 
mundo, e não apenas estamos nele, as coisas e as pessoas aparecem, segundo Arendt, como se 
estivessem em cena em um palco, e que apesar de ser comum a todos, ele parece de modo 
diferente para cada espécie. É esse aparecer que se mostra como o único modo possível pelo 
qual o mundo é percebido. 
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presente estudo tem como base fundamental a análise do primeiro capítulo 

intitulado “Aparência” dentro do volume Pensar, da última obra da filósofa 

em vida, denominada “A Vida do Espírito”, de Hannah Arendt. Obra essa publicada em 

sua edição de 2009 pela editora Civilização Brasileira.  

 

Nessa obra, Arendt se desdobra em 03 (três) volumes que explorariam as atividades do 

espírito que considerava fundamentais: O Pensar, o Querer, e o Julgar, a exemplo de 

como fez em seu livro “A Condição Humana”, em que também o dividiu em três partes, 

sendo elas: Labor, Trabalho e Ação, como forma de demonstrar o resultado de uma 

análise da atividade do espírito humano, diferentemente dos seus escritos anteriores, a 

maioria dos quais enfoca o mundo fora da mente. 

 

Hannah Arendt nasceu em Hanover, a 14 de Outubro de 1906, e faleceu em Nova 

Iorque, a 04 de Dezembro de 1975. Foi uma teórica política alemã, muitas vezes descrita 

como filósofa, apesar de ter recusado essa designação. Emigrou para os Estados Unidos 

durante a ascensão do nazismo na Alemanha. 

 

Herança fenomenológica: O Ser do mundo.  

 

Arendt inicia o primeiro capítulo, “Aparência” da sua obra intitulada “A Vida do Espírito”, 

colocando que nada pode existir sozinho, que alguma coisa só existe para ser percebida 

por alguém, nesse caso, um espectador. Com isso, para Hannah Arendt, Ser e Aparecer 
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coincidem, pois são tidos como um indissociável ao outro. Mas nesse contexto, o que 

Arendt entende por Ser e Aparecer? 

 

Contudo, somos do mundo, e não apenas estamos nele; somos também 
aparências, pela circunstância de que chegamos e partimos, 
aparecemos e desaparecemos; e embora vindos de lugar nenhum, 
chegamos bem equipados para lidar com o que apareça e para tomar 
parte do jogo do mundo 1 

 
Essa estrutura de Ser se justifica pelo modo de ser do mundo, onde os seres vivos, os 

homens e os animais não estão apenas lançados no mundo, mas sim, percebem e são 

percebidos ao mesmo tempo, mesmo existindo infinitas diversidades de aparências.  

 

Dessa maneira, aparecer significa se mostrar para os outros, isto é, aos espectadores. 

No entanto, o modo como se aparece varia com o ponto de vista desses mesmos 

espectadores. Espectadores esses que possuem o privilégio de somente ele ocupar uma 

posição que lhe permite ver o jogo, a cena toda. A retirada do envolvimento direto para 

uma posição fora do jogo (festival da vida) não apenas é a condição, além de ser o 

espectador, e nunca o ator, que pode conhecer e compreender o que quer que se 

ofereça como espetáculo. 

 

Visto isso, parecer para Arendt se difere, pois se mostra como o modo como o mundo 

pode ser visto e percebido dependendo da circunstância ao qual esse mundo é 

percebido. Isso implica diretamente na condição de estar vivo, estar vivo na condição de 

viver em um mundo que precedeu à própria chegada e que sobreviverá à partida. São os 

eventos primordiais que, como tais, demarcam o tempo, ou seja, o intervalo temporal 

entre o nascimento e a morte, ou seja, um estar vivo que corresponde à autoexposição, 

isto é, a qualidade, o como aparecer de cada um. Arendt nesse capítulo lança a questão 

entre o verdadeiro Ser e a mera Aparência. 

 

Arendt busca explicitar a partir da estrutura ser do mundo que nós somos do mundo, e 

não apenas estamos nele, e também somos aparências, pela circunstância de que 

chegamos e partimos, aparecemos e desaparecemos; e embora vindos de lugar nenhum, 

chegamos bem equipados para lidar com os que nos apareça para tomar parte desse 

jogo do mundo. 

 

                                                           
1 ARENDT, Hannah: “A Vida do Espírito”. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2009.  
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As coisas e as pessoas aparecem segundo Arendt, como se estivessem em cena em um 

palco, que apesar de ser comum a todos, ele parece de modo diferente para cada 

espécie. É esse parecer que se mostra como o único modo possível pelo qual o mundo é 

percebido. 

  

A partir disso, Arendt afirma que tudo parte de uma natureza fenomênica, da maneira 

como o Ser aparece na consciência, e não de como ele é em si, isto é, a realidade se 

apresenta como isso, e das escolhas também são guiadas por essa natureza.  

 

A natureza fenomênica do mundo e, por definição, a sua pluralidade intrínseca, torna 

impossível um discurso “eterno e imutável” como medida para os assuntos humanos.  

Pois dado o caráter fenomênico e pluralista das coisas, elas aparecem e desaparecem 

como um fenômeno no mundo dos homens, e pode ser entendida como o discurso por 

excelência porque, potencialmente, garante a manifestação da pluralidade humana em 

toda sua complexidade. 

 

O que “aparece” e “desaparece” forma uma imensa pluralidade, decorrendo daí a 

necessidade desses indivíduos de “verem” e “serem vistos” nas suas particularidades 

para que a realidade e a pluralidade se manifestem. 

 

Coincidência entre Ser e Aparência  

 

Contudo, Ser e Aparecer coincidem para os homens, e isso quer dizer que só posso 

escapar da aparência para a aparência. Arendt (ARENDT, 1975, pag. 35) afirma que o 

que há de comum entre todas as coisas do mundo é o fato de que elas “aparecem”. E 

nesse mundo em que chegamos e aparecemos “vindos de lugar nenhum”, e do qual 

“desaparecemos em lugar nenhum”. Ou seja, não há um Ser para além das aparências. 

 

O mundo das aparências (ARENDT, 1975, pag. 40) nesse caso se apresenta como 

sendo anterior a qualquer região que o filósofo possa escolher como sua “verdadeira” 

morada, mas que, no entanto, não é o local em que ele nasceu. 

 

Quando o filósofo se retira do mundo dado nossos sentidos e faz meia volta em direção à 

vida do espírito, ele se orienta por este em busca de algo que lhe seria revelado e que 

explicaria sua verdade subjacente. Verdade essa que se revela como a-lethéia, o que lhe 

é revelado, como diz Heidegger. Verdade que pode ser concebida unicamente como 
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outra “aparência”, outro fenômeno originalmente oculto, mas de ordem supostamente 

mais elevada, o que indica a predominância última da aparência. Porém, embora o nosso 

aparato espiritual possa retirar-se das aparências presentes ele permanece atrelado à 

aparência. O espírito, não menos do que os sentidos, espera que algo lhe apareça. 

 

As aparências expõem e também protegem da exposição, e exatamente porque se trata 

do que está por trás delas, a proteção pode ser sua mais importante função. Nenhum 

homem pode viver entre “causas”, ou dar conta de um Ser cuja verdade pode ser 

cientificamente demonstrada em laboratório. É como se o Ser, uma vez manifesto, 

sujeitasse as aparências, mas ninguém até hoje conseguiu viver em um mundo que não 

se manifeste espontaneamente. 

 

Aparência e Pluralidade  

 

Nada e ninguém existe neste mundo cujo próprio ser não pressuponha um 
espectador. Em outras palavras, nada do que é, à medida que aparece, 
existe no singular; tudo que é, é próprio para ser percebido por alguém. 
Não o Homem, mas os homens é que habitam este planeta. A pluralidade 
é a lei da Terra.2 

 
A pluralidade se dá à medida que o espectador está inserido em uma realidade, e a partir 

da circunstância que ele está inserido, os atores irão aparecer para ele de uma 

determinada maneira.  

 

Como espectador, pode-se compreender a “verdade” sobre o espetáculo; mas o preço a 

ser pago é a retirada da participação do espetáculo. O primeiro dado que sustenta essa 

apreciação é o fato de que somente o espectador ocupa uma posição que lhe permite ver 

o jogo, a cena toda. A retirada do envolvimento direto para uma posição fora do jogo 

(festival da vida) não apenas é a condição do julgar, como também é a condição para 

compreender o significado do jogo. 

 

Em segundo lugar, o que interessa essencialmente ao ator é a doxa. Para o ator, mas 

não para o espectador, a maneira pela qual ele aparece para os outros é decisiva; ele 

depende do “parece-me” do espectador; ele não é seu próprio senhor, ele deve se portar 

de acordo com o que os espectadores esperam dele e o veredito final de sucesso ou 

fracasso está nas mãos dos espectadores. 

 

                                                           
2 ARENDT, Hannah: “A Vida do Espírito”. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2009.  
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O veredito do espectador, ainda que imparcial e livre dos interesses do lucro ou da fama, 

não é independente ao ponto de vista dos outros. Os espectadores, embora livres da 

particularidade característica do ator, não estão solitários. Tampouco são auto-

suficientes, como o “Deus mais elevado”. 

 

O ponto de vista do espectador não é determinado pelos imperativos categóricos da 

razão prática, isto é, pela resposta da razão à pergunta “O que devo fazer?”. Essa 

resposta é moral e diz respeito ao indivíduo como indivíduo, em plena independência 

autônoma da razão. Como tal, ele jamais pode, de um modo moral prático, reclamar para 

si o direito de rebelar-se. 

 

O espectador, e não o ator, em a chave do significado dos negócios humanos – apenas, 

isto é decisivo, os espectadores de Kant existem no plural, e é esta a razão pela qual ele 

pôde chegar a sua filosofia política. Mas Kant, consciente da pluralidade humana, pôde 

esquecer, convenientemente, que se o espetáculo fosse sempre o mesmo, e, portanto, 

fosse cansativo, as audiências mudariam de geração para geração; e que seria pouco 

provável que uma nova audiência chegasse às mesmas conclusões legadas pela 

tradição sobre o que teria a dizer ma peça imutável. 

 

A Pluralidade 

 

Arendt em sua obra “A Condição Humana” publicada pela editora Forense Universitária 

em sua 10ª edição em 2001, trata da pluridade humana como condição básica da acção 

e do discurso, acção essa que possui um duplo aspecto da igualdade e diferença. Para 

Arendt, se os homens não fossem iguais, eles seriam incapazes de compreender-se 

entre si e aos seus antepassados, ou de fazer planos para o futuro e prever as 

necessidades das gerações vindouras. No entanto, se não fossem diferentes, ou seja, se 

cada ser humano não diferisse de todos os que existiram, existem ou virão a existir, os 

homens não precisariam do discurso ou da acção para se fazerem entender.  

 

Ela coloca a diferença não como equivalendo a ser outro, mas dizendo que somente o 

homem, é capaz de exprimir essa diferença e distinguir-se; pois só ele é capaz de se 

comunicar a si próprio e não apenas comunicar a alguma coisa - como sede, fome, 

afecto, hostilidade ou medo.  
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A Pluralidade e a Política  

 

Para Arendt, as coisas exercem infinitas diversidades de aparências, assumindo a 

pluralidade. Arendt quer dizer com isso que o poder político em questão é sempre plural: 

ele só passa a existir entre os homens quando eles agem juntos, e desaparece no 

instante em que eles se dispersam. É esse poder da pluralidade que mantém a 

existência da esfera pública e ele só se efetiva quando a ação não-violenta corresponde 

ao discurso sincero e revelador das intenções individuais.  

 

Dessa forma, a política, tal como Arendt a entende, como criação do novo, do 

inesperado, como ação plural, resultado do amor ao mundo e não como violência, não 

somente se apresenta como uma alternativa, como algo realizável, sendo inerente à 

condição humana, mas também representando como uma necessidade.  

A condição para a constituição do indivíduo e da comunidade político-jurídica na qual nos 

movemos, haja vista que o reconhecimento do outro em sua diversidade não somente 

repercute na confirmação do sentido da minha vida, é antes essencial para a existência 

daquilo que me transcende, que se precede e que provavelmente não desaparecerá 

após o “fim”. 

 

Karine A. Fly, em seu livro “Compreender Hannah Arendt”, publicado pela editora Vozes 

em 2009, diz que Arendt se refere a Platão, e a criação da sua República, como um 

governo tirânico, porque ignora a importância das opiniões da comunidade, ou seja, a 

pluralidade. Opinião essa que traz-nos o conceito de doxa. Arendt acredita que a verdade 

da doxa baseia-se na compreensão de que, apesar de todo mundo experimentar o 

mesmo mundo, ele se abre diferentemente para as pessoas, a dependendo somente da 

posição delas. Arendt se posiciona de maneira em que a política deveria se envolver com 

as diferentes doxai de todos os membros da comunidade, a fim de chegar a uma decisão 

baseada no que é melhor para a comunidade como um todo.  

 

Para Arendt, a política exige ouvir as opiniões das pessoas, e essas opiniões, segundo 

Wayne Allen, são geradas a partir do momento em que as pessoas pensam por si 

mesmas de um modo verdadeiro para a sua experiência. 
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Considerações finais: 

 

Arendt (ARENDT, 1975, pag. 38) busca concluir a partir do que foi relatado que, somos 

do mundo, e não apenas estamos nele, e também somos aparências, pela circunstância 

de que chegamos e partimos, aparecemos e desaparecemos; e embora vindos de lugar 

nenhum, chegamos bem equipados para lidar com os que nos apareça para tomar parte 

do jogo do mundo.  

 

Para Arendt, Ser e Aparecer coincidem para os homens, isso quer dizer que só posso 

escapar da aparência para a aparência. Arendt afirma que o que há de comum entre 

todas as coisas do mundo é o fato de que elas “aparecem”. E nesse mundo em que 

chegamos e aparecemos “vindos de lugar nenhum”, e do qual desaparecemos em lugar 

nenhum. Ou seja, não há um Ser para além das aparências.    

As coisas e as pessoas aparecem segundo Arendt, como se estivessem em cena em um 

palco, que apesar de ser comum a todos, ele parece de modo diferente para cada 

espécie. É esse parecer que se mostra como o único modo possível pelo qual o mundo é 

percebido. Nada do que é, à medida que aparece, existe no singular; tudo que é, é 

próprio para ser percebido por alguém, pois para Arendt, a pluralidade é o que rege as 

relações. E para ela, é esse poder da pluralidade que mantém a existência da esfera 

pública e ele só se efetiva quando a ação não-violenta corresponde ao discurso sincero e 

revelador das intenções individuais. 

 

Em suma, para Arendt, os indivíduos que vivem no mundo têm responsabilidade por ele, 

e por isso, dentro da pluralidade eles precisam executar a ação política dentro desse 

mundo. Pois no pensamento de Arendt, não estamos somente lançados nesse mundo, 

lançados nessa existência, mas somos responsáveis por ele, somos do mundo, e não 

apenas estamos nele. 
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