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Resumo: O tema da dignidade humana é atual: ele é empregado desde a linguagem cotidiana 

até nas Constituições. É preciso, entretanto, questionar o seu significado, o qual não é unívoco 

e, hodiernamente, é tanto utilizado quanto contornado. Nesse sentido, há excessivos 

exemplos: desempregados, refugiados, etc. Hannah Arendt (1906-1975), em seus escritos, 

também o utilizou ao tratar dos Eventos do Totalitarismo Nazista (1933-1945) e de suas 

implicações. Ela, nas reflexões teórico-políticas que realizou, baseou-se na Tradição de 

Pensamento Ocidental, o que torna ainda mais relevante retornar, mesmo que de forma breve 

(introdutória), algumas das possíveis fontes teóricas. E uma delas, pouco estudada, é a obra de 

Pico Della Mirandola, um humanista do Período Renascentista que inovou, tanto com suas 

ideias como com o uso do termo expresso no título da obra: De hominis dignitate.   
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Abstract: The human dignity is a current subject, applied in the Constitutional interpretation 

and used in the everyday language. In spite of this fact, the human dignity hasn't an univocal 

meaning and must be questioned. In this regard, unfortunately, the dignity has different 

meanings when refers to people such as unemployed and the refugees. Hannah Arendt (1906-

1975) though deal with the Nazi Totalitarianism (1933-1945) and its implications. Arendt 

based her theoretical and political reflection on Occidental Thought Tradition. So, the paper 

proposes a briefly return to some of her possible theoretical sources, emphasizing one of them 

that remains understudied: a book written by Pico della Mirandola, a Renaissance humanist, 

called De hominis dignitate. 
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1  A primeira versão deste texto compôs a Introdução do Projeto de Pós-Doutorado, o qual recebeu 

financiamento da CAPES e foi realizado na Universidade de Bonn, na Alemanha (fev-jul/2015). Um 

agradecimento especial ao Prof. Ricardo George Araújo Silva pela oportunidade de retomar, aperfeiçoar e 

apresentar esse conteúdo. 
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Hannah Arendt (1906-1975) é reconhecidamente uma pensadora da política. Todavia, 

seus estudos nas Universidades Alemãs de Marburg e Freiburg centraram-se em questões 

teológicas, como o atesta a Tese de doutoramento que versou sobre “O conceito de amor em 

Santo Agostinho” (1928) sob a orientação de Karl Jaspers. Isso, porém, não significa que a 

Filosofia, a Literatura, a História, entre outros saberes, estivessem afastados de seu horizonte 

de leituras: ao contrário, consta em sua biografia que ela leu Kant (da Crítica da Razão Pura) 

com 14 anos, entre os mais diversos títulos encontrados na biblioteca de seu pai. Conhecedora 

das línguas grega e latina, ela lia seus autores prediletos, e outros de curiosidade e interesse, 

no original. E isso nos difíceis anos da década de 20 do séc. XX alemão, isto é, após a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e o Tratado de Versalhes (1919). 

A partir de 1932, o contexto político alemão tomou configurações inesperadas, e o 

Partido Nacional Socialista, abreviado de “Nazista”, na pessoa de Hitler, chegou ao poder 

(1933),
3
 findando a República de Weimar (1919-1933), mas sem revogar a Constituição 

(1919-1945). Em síntese, a situação alemã alterou-se significativamente: medidas para sanear 

economicamente o país incluíram pessoas e instituições. A Constituição de Weimar (1919), 

então, continuou a existir, porém ela não mais organizava e estabilizava as relações sociais, 

políticas e econômicas. O resultado, bastante conhecido, foi a promulgação de uma série de 

novos regramentos, com leis de segregação, por exemplo, com o uso de “estrelas” nas roupas 

(visando a diferenciar os variados grupos que habitavam a Alemanha, mas que não eram 

"arianos"), com a proibição de casamentos inter-raciais, como foram denominados, com a 

interdição da participação de pessoas, denominados de “indesejáveis”, em escolas, em 

Universidades (enquanto alunos, docentes e até de utilizar a Biblioteca), entre outros. 

Esse contexto é essencial para compreender os motivos que levaram Arendt a ocupar-

se com a política: ela percebeu que sem a existência do espaço público, da livre expressão de 

ideias, enfim, sem a política não é possível garantir uma vida ao menos razoável, isto é, 

estudar, trabalhar, constituir uma família, sentir-se seguro. Em outros termos, sabendo, por 

                                                             
3 "Com a demissão de Franz von Papen, o último Chefe de Governo da República de Weimar, o presidente 

Hindenburg chamou Hitler para constituir o novo governo. Nomeado chanceler do Reich em 30 de janeiro de 
1933, Hitler, que considerava o cargo apenas um passo para a tomada do poder absoluto, começou 

imediatamente a montar um sistema ditatorial. Desfez-se rapidamente dos aliados que permitiram sua ascensão, 

reservando-se plenos poderes. Por meio de uma lei aprovada pelos partidos burgueses, proibiu todos os grupos 

políticos, com exceção do seu NSDAP. O Partido Social Democrata e o Partido Comunista foram dissolvidos, e 

os demais, forçados à autodissolução. O incêndio do prédio do Reichstag (Parlamento), em 27 de fevereiro de 

1933, foi atribuído aos comunistas. Isso serviu de pretexto para a aprovação de leis que revogaram direitos 

fundamentais dos cidadãos, puseram fim à liberdade de imprensa e desmantelaram os sindicatos, principal esteio 

dos movimentos sociais contrários ao nacional-socialismo." Disponível em: http://www.dw.de/a-ditadura-

nazista/a-926257, acesso em 26/05/2015. 
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exemplo, que há leis que protegem, proíbem, punem, e que elas são conhecidas e obedecidas 

pelas pessoas e pelas instituições, como o Judiciário. Arendt, então, em 1933, deixou seu país 

natal. Ela tornou-se apátrida na França, onde trabalhou, estudou e presenciou os eventos que 

se seguiram: a Guerra Civil Espanhoa (1936-1939), na qual os nazistas testaram suas armas, 

seus aviões, e um ditador assumiu o poder: Francisco Franco (1892-1975), simpatizante do 

Regime de Governo alemão. Seguiu-se o início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Quando os Nazistas chegaram à França, Arendt precisou retirar-se mais uma vez: em 1941, 

ela dirigiu-se aos Estados Unidos, onde obteve a cidadania apenas em 1951. Da América, ela 

recebia as notícias sobre a guerra e sobre os “horrores” perpetrados pelos nazistas, mas de 

uma forma incrédula, pois parecia aos refugiados ser impossível a existência dos campos de 

extermínio em massa organizados por seus compatriotas.  

Arendt escreveu, após sua saída da Alemanha, vários artigos, nos quais analisou a 

situação dos judeus e dos assuntos que lhe pareceram mais prementes. Eles se encontram na 

obra Die verborgene Tradition ("A tradição oculta", sem tradução para o português). Nos 

Estados Unidos, além de escrever artigos e resenhas, ela foi convidada a ministrar palestras, 

depois cursos, sempre mantendo contato com os eventos do Velho Mundo. E o fazia por meio 

da imprensa, mas também de cartas, como, por exemplo com seu antigo mestre e amigo Karl 

Jaspers. Mantinha-se atualizada, também por meio de conversas, nem sempre amigáveis, com 

seus amigos emigrados e também com os norte-americanos. 

Finda a Guerra (1945), na Europa, foi preciso não apenas uma reconstrução material, 

isto é, econômica (cidades, campos, ...), mas também histórica, política (capitalismo ou 

comunismo? Observe-se a quantidade de intelectuais, como Sartre, Camus, entre muitos 

outros, que questionaram se o comunismo não seria a melhor “solução” para a situação) e 

também pessoal. Em outros termos, aos atingidos pela guerra, direta ou indiretamente, foi 

preciso entender o que ocorreu, ou ao menos tentar compreender. E Arendt foi uma dessas 

pessoas. Para tanto, ela recolheu notícias, estudos, foi até a Alemanha, fez um enorme esforço 

hermenêutico e lançou, em 1951, o resultado da pesquisa: a obra As origens do Totalitarismo. 

Pode-se afirmar que esse livro a projetou como intelectual, pesquisadora e pensadora 

sobre a Segunda Guerra Mundial, e o termo “totalitarismo”
 4

, passou a ser largamente 

                                                             
4 A ideia de "totalitarismo" como poder político “total”, por meio do Estado, foi formulada em 1923 

por Giovanni Amendola (1882-1926, jornalista e político italiano. Morto por fascistas) que criticou 

o Fascismo Italiano (1922-1943 liderado por Benito Mussolini - 1883-1945) por este ser um sistema 

fundamentalmente diferente das ditaduras convencionais. O termo, depois, ganhou conotações positivas nos 

escritos de Giovanni Gentile (1875-1944), o principal teórico do Fascismo. Ele usou o termo "totalitário" para se 

referir à estrutura e às metas do novo Estado. Este novo Estado deveria dispor sobre a "representação total da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Amendola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_It%C3%A1lia_(1861%E2%80%931946)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Gentile
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fascismo
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utilizado para denominar os regimes de governo surgidos na primeira metade do séc. XX, em 

especial o Nazismo, mas, para ela, também o Stalinismo merecia tal denominação. Em As 

origens do Totalitarismo, ela tratou do Totalitarismo Nazista, restando o Stalinista para uma 

obra futura, para a qual ela estudou a relação entre o pensamento de Marx e os fatos da Rússia 

(até 1917) e da União Soviética até a morte de Josef Stalin (1878-1953). Esta obra não veio a 

lume, mas forneceu um importante conteúdo que foi utilizado na obra A condição humana 

(1958), livro que tornou Arendt conhecida como teórica da política. 

O “julgamento de Eichmann” (1961-1962)
5
, ao qual Arendt assistiu motivada pela 

vontade de ver e ouvir, de perto, um “nazista”, permitiu que ela percebesse que o réu nada 

tinha de demoníaco, de perverso ou de fanático. Ela escreveu (ARENDT, 1992a[VE], p. 5-6):  

O que me deixou aturdida foi que a conspícua superficialidade do agente tornava 

impossível retraçar o mal incontestável dos seus atos, em suas raízes ou motivos, em 

quaisquer níveis mais profundos. Os atos eram monstruosos, mas o agente - ao 

menos aquele que estava agora em julgamento - era bastante comum, banal, e não 

demoníaco ou monstruoso. 

 

 A obra oriunda deste evento, Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade 

do mal, além de colocar Arendt em meio a controvérsias, disputas e mal-entendidos, levou-a a 

pensar, uma vez mais, na política.
6
 E, novamente, ela concluiu que a liberdade é a essência da 

vida em grupo, na qual cada componente precisa ocupar seu lugar, falar e ouvir, pensar, agir e 

responsabilizar-se: 

não existe algo como culpa coletiva ou inocência coletiva, e que se algo assim 

existisse, nenhum indivíduo poderia jamais ser culpado ou inocente. Isso 

evidentemente não significa negar que existe algo como responsabilidade política 
(...) E a questão da culpa ou inocência individuais, o ato de aplicar a justiça tanto ao 

acusado quanto à vítima, são as únicas coisas que estão em jogo em uma corte 

criminal [como no caso de Eichmann]. (ARENDT, 2011 [EJ], p. 321-322)7 

 

                                                                                                                                                                                              
nação e a orientação total das metas nacionais" . Ele descreveu o "totalitarismo" como uma sociedade em que a 

ideologia do Estado teria influência, se não poder, sobre a maioria de seus cidadãos. Nesse sentido, a concepção 

de que o termo foi elaborado somente depois de 1945 é frequente e equivocada. Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Totalitarismo, acesso em 05/01/2016. [com alterações] 
5 Adolf Eichmann (1906-1962) pertenceu à SS-Nazista como chefe da Seção de Assuntos Judeus no 

Departamento de Segurança, na qual organizou o transporte, em vagões de carga, das pessoas que foram levadas 

aos campos de concentração e de extermínio durante o Governo de Hitler. Após o final da Guerra (1945), mais 
precisamente em 1950, ele saiu da Alemanha, foi para a Itália e, com documentos falsos, para a Argentina, onde 

foi sequestrado, em 1960, e julgado. Condenado, foi enforcado em 1962. 
6 E ela mesma o expôs, na obra A vida do espírito (ARENDT, 1992, p. 5-6), ao afirmar que "o impulso 

imediato [para retomar a questão sobre o "pensar"] derivou do fato de eu ter assistido ao julgamento de 

Eichmann em Jerusalém. Em meu relato mencionei a 'banalidade do mal'. (...) Foi essa ausência de pensamento 

[dele] (...) que despertou meu interesse."     
7 Arendt explicitou esses temas na obra Responsabilidade e Julgamento nos artigos intitulados: 

"Responsabilidade Pessoal sob a ditadura", tratando especificamente das controvérsias geradas sobre o livro que 

tratou do Julgamento de Eichmann; "Responsabilidade coletiva", no qual discutiu a distinção entre 

responsabilidade e culpa. O artigo denominado de "Culpa organizada e responsabilidade individual", presente na 

coletânea Compreender, também aborda essa temática, porém com outros contornos e exemplos. 



    REVISTA REFLEXÕES, FORTALEZA-CE  - Ano 5, Nº 8 - Janeiro a Junho de 2016 

ISSN 2238-6408              

 

Página | 36  
 

 Percebe-se, assim, que os eventos do Totalitarismo foram entendidos por ela pelo viés 

político, "porque se tornaram a experiência fundamental e a desgraça fundamental de nossos 

tempos", escreveu Arendt (2008 [Co], p. 229) no artigo "A imagem do inferno". Ou seja, a 

garantia para uma vida mais plena (ou mais segura, mesmo que temporariamente), apenas é 

possível por meio da política, mas de forma efetiva, com regramentos explícitos das 

obrigações e dos direitos, das punições e das garantias, o que ocorre somente quando cada 

pessoa se sente partícipe do grupo, responsável por si e pelos outros.
8
  

Nessa mesma temática, mas por um outro viés, isto é, quando Arendt, ao abordar o 

ocorrido na Alemanha Nazista, tratou sobre a questão dos refugiados, dos apátridas e dos 

exilados, mas não porque fora "a sua situação"
9
, mas por ser um problema político. Essa 

temática retoma, mais uma vez, o assunto referente à dignidade humana, abandonada quando 

se trata das prisões, deportações e mortes. Mas, a qual também foi "esquecida" quando se 

refere àqueles que tiveram que abandonar seu lugar o mundo. Arendt (1997a[TC], p. 69) 

escreveu em um artigo de 1943, Nous autres refugiés ("Nós, os outros refugiados"),  que "o 

homem é um animal social e a vida torna-se penosa para ele quando os vínculos sociais se 

rompem."
10

 E tais fatos ocorreram (e continuam a se fazer presentes) mesmo existindo os 

chamados "direitos humanos."  

Em breves termos, um cidadão abstrato, como aquele constante nas Declarações de 

Direitos Humanos,
11

 não consegue ter seus direitos realmente assegurados, pois basta tornar 

                                                             
8 Nesse momento, Arendt se aproxima do pensamento de Kant (expresso, em especial, na Metafísica 

dos costumes, "Primeira parte: Doutrina do Direito", e de Hegel (Princípios da Filosofia do Direito), mas sem 

citar expressamente esse segundo. Os escritos de Arendt sobre essa temática em Kant encontram-se, 

principalmente, nas Lições sobre a Filosofia Política de Kant. Por exemplo (ARENDT, 1993, p. 14): "O 

conceito de lei é de grande importância na Filosofia Política de Kant, na qual o homem é entendido como um ser 

legislador." 
9
  Quanto ao próprio sentimento, Arendt (1997a, p. 65) escreveu na obra A tradição oculta (no artigo 

intitulado: "Nós, os outros refugiados" [We Refugees] que "Si l'on nous sauve, nous nous sentons humiliés et si 
l'on nous aide nous nous sentons rebaissés. Nous luttons comme des fous pour nos existences privées, nos 

destins individuels, car nous redoutons de faire partie de ce lot de misérables." [Observe-se que este artigo não 

consta na edição alemã: ARENDT, Hannah. Die Verborgene Tradition - Essays. Frankfurt-am Main: Jüdischer 

Verlag, 2000.] 
10 "L'homme est un animal social et la vie lui devient pénible lorsque que les liens sociaux se trouvent 

rompus."  
11 Em 1979, em uma conferência do Instituto Internacional de Direitos Humanos, Karel Vasak propôs uma 

classificação dos direitos humanos em gerações, inspirado no lema da Revolução Francesa (liberdade, igualdade, 

fraternidade). Assim, os direitos humanos de primeira geração seriam os direitos de liberdade, compreendendo 

os direitos civis, políticos e as liberdades clássicas [sendo a mais conhecida a "Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão", proclamada na França em 1789]. Os direitos humanos de segunda geração ou direitos de 

igualdade, constituiriam os direitos econômicos, sociais e culturais ["Declaração Universal dos Direitos 

Humanos", de 1948]. Já como direitos humanos de terceira geração, chamados direitos de fraternidade, estariam 

o direito ao meio ambiente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, progresso, paz, autodeterminação dos 

povos e outros direitos difusos ["Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Karel_Vasak
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_dos_Direitos_do_Homem_e_do_Cidad%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_dos_Direitos_do_Homem_e_do_Cidad%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_dos_Direitos_do_Homem_e_do_Cidad%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/1789
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_dos_Direitos_Civis_e_Pol%C3%ADticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_dos_Direitos_Econ%C3%B4micos,_Sociais_e_Culturais
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um indivíduo apátrida e nenhum Estado o acolhe, nenhuma legislação o protege, deixando-o à 

mercê de si mesmo ou da generosidade de outros, contrariando o respeito que ele merece e a 

dignidade que ele porta enquanto ser humano. Sem isso, qualquer um, em qualquer tempo ou 

lugar pode ser considerado “indesejado”, “supérfluo”, “descartável”, e eliminado, ignorado ou 

usado. Repensar e buscar soluções factíveis para que jamais as situações vividas na primeira 

metade do séc. XX voltem a ocorrer, é o que se espera das pessoas-cidadãs e dos governantes. 

Arendt, então, buscou compreender o que havia ocorrido nos anos 30 e 40 do séc. XX, 

não para perdoar, mas para “reconciliar-se” com o ocorrido visando a que ela e as demais 

pessoas não se abstivessem de agir por temerem as consequências da ação (irreversibilidade, 

imprevisibilidade, irrepetibilidade, ilimitação, fugacidade, entre outras) e continuassem a 

iniciar, a agir, após pensar e julgar: é preciso responsabilizar-se pessoalmente por aquilo que 

cada um realiza, mesmo que junto aos outros. Para tanto, ela retornou às experiências de 

pensar e de agir anteriores à Modernidade (séc. XVII), buscando outras maneiras e 

possibilidades de ponderar, avaliar e atuar.  

Nesse sentido, a retomada do termo "dignidade humana" torna-se indispensável, 

mesmo que se forma resumida (posto tratar-se de uma introdução) : para os gregos da Época 

Socrática, a honra (Timé) era almejada por cada polités ("cidadão" da polis). Para tanto, ela 

dependia das ações do homem e do reconhecimento de seus pares, os outros iguais a ele. Em 

Cícero (Marcus Tullius Cicero - 107-51 a.C.), na Antiguidade Romana, enquanto patrício, isto 

é, cidadão romano, adepto e difusor da humanitas, ele relacionava a dignidade (por exemplo, 

exposta na obra De Officiis ["Dos Deveres]), com a vida na civitas (cidade). Enquanto 

cidadão, cada indivíduo deve respeitar os antepassados e a tradição por eles legada; obedecer 

às leis (Constituição); amar a Pátria e protegê-la; receber uma educação cívica (cultura, com 

ênfase na Literatura e na Filosofia), em especial. O "humanista" deve, então, a partir de 

estudos fundados na Filosofia, "ter amor ao humano" (humanitas).  

O "homem", para Cícero no livro De República (2011,  p. 77 [livro III, cap. I), é 

aquele que habita a Terra com uma inteligência superior a dos outros seres e que une-se a eles 

por simpatia, termo que não foi amplamente desenvolvido pelo autor, mas que certamente 

remete à amizade, muito valorizada por Cícero (assim, como Aristóteles, entre outros). Além 

                                                                                                                                                                                              
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais", 1966]. Posteriormente, com os avanços da tecnologia e com a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Genoma Humano feita pela UNESCO [1997], a doutrina estabeleceu a 

quarta geração de direitos como sendo os direitos tecnológicos, tais como o direito de informação e biodireito. 

Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos#Classifica.C3.A7.C3.A3o. Acesso em 

09/01/2016. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biodireito
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disso, o humano utiliza a voz para demonstrar os movimentos da própria alma, constrói 

monumentos para lembrar (e honrar) o passado e os antepassados. Somente ele consegue 

olhar o céu e não se sentir indiferente.  

Nesse contexto, o termo humanitas, a partir dos escritos ciceronianos, possuem três 

significados possíveis. O primeiro se refere ao sentido de humano, da medida própria ao 

homem; o segundo, como relacionado à cultura, pela qual cada homem pode atingir o humano 

autêntico, por si próprio (e não pela natureza). O terceiro, como bom convívio com os outros, 

pela polidez no falar e no gesticular, em todas as circunstâncias.
12

 Neles está apresente a ideia 

de um "sentimento relacionado ao ser humano porque ele é humano" (SCHIO, 2012, p. 86) 

 Desponta, assim, a preocupação de Cícero com o relacionamento entre os 

humanos. Por exemplo (CÍCERO, 2004, p. 285-286)
13

: 

 
Os homens pela natureza, são confiados uns aos outros. (...) a sociedade universal do 

gênero humano - [pois] cada um de nós é uma parte deste mundo; e é a (...) natureza 

que nos faz colocar o interesse geral antes do nosso. (...) Nós somos nascidos para a 
união e para a sociedade. 

 

Neste pensador, a comunicação é essencial (ele foi um importante orador romano). 

Porém, Cícero percebeu que o falar (lexis)
14

 deveria adequar-se aos ouvintes, à mensagem a 

ser transmitida, aos objetivos visados. Em outros termos, o orador precisa elaborar alguma 

espécie de vínculo com aqueles a quem se dirige (um pathos). "Por isso a cultura (o logos, 

pela literatura e pela Filosofia) é valorizada junto a um espaço para a disputa dos 

argumentos." (Idem, 2012, p. 83) 

 Com um grande salto temporal, na Medievalidade, o conceito de dignidade 

humana relacionou-se, na Europa Ocidental, diretamente com o de Deus. Entretanto, no 

Renascimento Italiano (séc. XV), por exemplo, mesmo que ainda com alguns traços 

medievais, podem-se perceber alterações. Giovanni Pico Della Mirandola (Itália, 1463-1496) 

escreveu, em 1486, uma obra denominada (Oratio) De hominis dignitate - (traduzida para o 

português como "Discurso sobre a dignidade do homem"). Nesta, a Filosofia não é mais 

considerada como a "serva" da Teologia, mas como uma base fundamental para o 

                                                             
12 Boyancé Apud Schio, 2012, p. 85-86. 
13 No original (CICERON, Des biens et des maux, Les Stoïciens I, livro III, XIX, 63-64 e XX, 65): “la 

société universelle du genre humain” – “chaque de nous est une partie de ce monde; c’est (...) la nature qui fait 

que nous plaçons l’intérêt general avant le notre”.  (...) “nous sommes nés pour l’union et pour la société.” 
14 Observe-se que os termos utilizados para expressar o pensamento ciceroniano, no tocante ao discurso, 

são de origem grega, posto estarem presentes, anteriormente, na obra A Retórica, de Aristóteles. 
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conhecimento (uma propedêutica), por utilizar um discurso racional
15

.  Esse escrito "não 

[expõe] um Humanismo apenas preocupado com o cultivo das humanidades enquanto estas 

são consideradas disciplinarmente, mas envolvendo também o conceito de humanismo como 

valorização e promoção dos valores do homem" (SIRGADO GANHO, 2006, p. X), um 

"antropocentrismo"
16

 (Idem, 2006, p. XXI).   

A obra está dividida em duas partes. Na primeira, o autor trata do tema referente à 

natureza e à dignidade do homem. Na segunda, da concórdia possível entre as diferentes 

escolas filosóficas, pois todas buscam a verdade, podendo, por isso, findar as discórdias, 

podendo haver paz. Quanto à dignidade do homem, Pico (2006, p. 53) afirma ter lido que 

nada é mais admirável que o homem, pensamento corrente desde os tempos mais remotos (ele 

cita Hermes Trimegisto e Abdala Sarraceno, mas esta acepção está também na Antígona, de 

Sófocles, por exemplo). Para ele, as principais características do homem são: vínculo entre as 

criaturas superiores e as inferiores; possuidor da agudeza dos sentidos e do poder indagador 

da razão. Possuidor da luz do intelecto, o que lhe permite interpretar a natureza, sendo o 

intermediário entre o tempo e a eternidade, cópula (himeneu) do mundo e um microcosmo 

(reproduz a estrutura do mundo - nota do Tradutor, p. 53). O ser humano é, então, "um grande 

milagre e um ser animado, sem dúvida, digno de ser admirado". (PICO, 2006, p. 55) 

E mais, o homem não possui uma natureza definida: "[teria dito Deus:], não [sendo] 

constrangido por nenhuma limitação, determina-la-as para ti, segundo o teu arbítrio, a cujo 

poder te entreguei." (Idem, 2006, p. 57) Como ser possuidor de inteligência espiritual ("reta 

razão" - Ibidem, 2006, p. 59), o humano pode ser o agente que "forja, modela e transforma a si 

mesmo" (Ib., 2006, p. 61), porque possui escolha livre, não se conformando com coisas 

medíocres, perscrutando tudo o que o que está em seu entorno: como está no mundo, ele 

consegue perceber melhor o que nele há. E seu querer é forte, posto que ele pode ser o que 

                                                             
15 A razão é aquela "que permite ao homem tomar consciência de sua dimensão como ser livre." 

(SIRGADO GANHO, 2006, p. XXII) Assim, a ação e as consequências éticas destas são consideradas e 

valorizadas devido a escolha que as precede. O ser humano nasce sem uma natureza determinada, seja pelo 

instinto seja pelo destino: ele pode decidir, por meio da vontade livre, como ele quer ser, afinal, ele é o ser mais 

digno da Criação de Deus. 
16 O "antropocentrismo", nesse momento, pode ser entendido como ligado ao ser humano enquanto 

possuidor de um lugar central no Universo e, dessa forma, possuindo dignidade. Luís Loia (2006, p. L), que 

elaborou um "Estudo Pedagógico Introdutório” para a obra, mostra um "outro lado" dessa valorização do 

homem: com a concepção de "artífice de si", com livre arbítrio, capacidade de escolha, liberdade, possibilitou-se 

"um individualismo que se veio a agudizar até os nossos dias. (...) um enfraquecimento da consideração das 

hierarquias sociais como reflexo da hierarquia cósmica (...) um ideal de autenticidade individual (...) um 

relativismo moral (...) considerações utilitaristas de que nos socorremos quando temos que decidir."  
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quiser, isto é, fazer o que o dever
17

 manda. Ele contempla e age. A contemplação  o instrui 

por meio da reta razão, pela dialética
18

 e pelo exemplo, e o habilita, porque ele aprende a 

refrear o ímpeto das paixões, afastando-se da ignorância e do vício, tornado-o apto ao 

segundo, isto é, ao agir. 

Para tanto, Pico (2006, p. 69) destaca a relevância do estudo da Filosofia: os 

ensinamentos de Empédocles, por exemplo. Isso porque a Filosofia acalma a razão, por meio 

da dialética. Sócrates, com os "Preceitos Délficos": nada em excesso; conhece-te a ti mesmo; 

fica próximo de Deus (PICO, 2006, p. 77), auxiliam a evitar o mal, tanto no dizer como no 

fazer. A discussão de questões em público também auxiliam a exercitar o corpo e o espírito 

(Idem, 2006, p. 85-87). Apesar disso, ele (PICO, 2006, p. 83) estava ciente da existência de 

coisas más: "infelicidade de nosso tempo (...) se prostituir e de tirar lucro". Inclusive alguns 

filósofos, segundo ele, apenas buscavam prêmios e recompensas, o que ampliava as 

discórdias no interior dos debates teóricos, afastando as pessoas das questões filosóficas, e 

impedindo a obtenção do consenso e da paz. 

Com um outro salto cronológico, pode-se afirmar que é incontornável citar Kant, o 

Filósofo da Modernidade, mesmo que brevemente. Ele (KANT, 2005, p. 77 [BA 76-77]. 

Grifos do autor.) instituiu o conceito de dignidade humana mais conhecido e difundido na 

atualidade:   

 

A razão relaciona pois cada máxima da vontade concebida como legisladora 

universal com todas as outras vontades e com todas as ações para conosco 

mesmos, e isto não em virtude de qualquer outro móbil prático ou de 
qualquer vantagem futura, mas em virtude da ideia da //  dignidade de um 

ser racional que não obedece a outra lei senão àquela que ele mesmo 

simultaneamente se dá. 
No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma 

coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra coisa como 

equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto 

não permite equivalente, então ela tem dignidade.  

 

Em outros termos, a dignidade humana, segundo Kant, ocorre quando o homem, o 

autor da ação, é autônomo (Idem, 2005, p. 75 [BA 74].), quando ele comanda a si mesmo por 

meio da razão (vontade livre). E mais, ele imagina se a própria ação (ou máxima) pode ser 

                                                             
17 A tradutora (SIRGADO GANHO, 2006, p. 61, nota) explica o termo "dever" em Pico: "exigência 

imperativa", pela qual "é nosso dever vivermos de acordo com a mais alta e honrada forma de vida que a nossa 

natureza, enquanto seres criados por Deus, permite." 
18 Na p. 65, em nota, a Tradutora afirma que a dialética é a busca a verdade pela discussão dos 

argumentos. Ou nos termos do próprio autor (PICO, 2006, p. 117): "batalha das palavras, dos argumentos, da 

razão, em busca de acordos, da verdade." 
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universalizada, tornada válida e factível por qualquer ser humano, em qualquer tempo e lugar. 

Se essa possibilidade for aceita, ela é ética (ou seja, mais abrangente que a moral). Do 

contrário, a ação não deve ser praticada.  

O ser autônomo consegue fazer escolhas por si mesmo: ele autolegisla, ou seja, 

confere a lei, a regra, a si mesmo e a obedece, independente de imposição e de punição 

externa (moral). Ao fazer isso, ele se torna digno, um "fim em si mesmo"
19

, sem preço, sem 

equivalente, não podendo ser usado (nem a usar-se) como meio para qualquer coisa. Como 

essa escolha, e a consequente responsabilização, é individual, neste momento Arendt parece 

afastar-se de Kant. 

Arendt, ao colocar a política como o eixo em torno do qual é possível a vida humana 

em conjunto, distancia-se das obras de Kant sobre a moral (Crítica da razão prática e 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes), preferindo as "políticas": À paz perpétua e a 

primeira parte da Crítica da Faculdade de Julgar, que são as essenciais, segundo ela (em 

especial nas Lições sobre a Filosofia Política de Kant). Nesses escritos kantianos, os seres 

humanos são considerados em sua vida em grupo e, portanto, política. 

Dessa forma, está sinalizada a importância da política aliada à concepção de 

“pluralidade”
20

 no pensamento arendtiano: o apego à dignidade humana e aos homens que se 

mostram corajosos, que colocam a vida em rico pela comunidade; a estima aos laços que 

estão presentes em uma amizade como sendo os pilares mestres para o entendimento do 

verdadeiramente humano em um ser humano; as características (ou valores: bom humor, 

solidariedade, etc.) que devem ser considerados para a mensuração de um humano, e que são 

imprescindíveis no convívio (e que não podem ser obliterados por qualquer verdade, que é 

impositiva e elimina a liberdade pela necessidade). A liberdade, enquanto política,
21

 estando 

presente, permite ao ser humano desprender-se das necessidades, sejam elas quais forem. 

(SCHIO, 2012, p. 83-84) 

                                                             
19 E essa é a segunda formulação do "imperativo categórico": "O imperativo prático será pois o 

seguinte: Age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, 

sempre e simultaneamente como fim e nunca // simplesmente como meio." (KANT, 2005, p. 69 [BA 66-67]. 

Grifos do autor.) 
20 A "pluralidade", em Arendt, refere-se ao fato de que não é o homem, mas são os homens que habitam 

o Planeta Terra. Ou seja, eles ocupam um mesmo espaço geográfico e, mesmo que hajam distâncias, eles 

precisam organizar as relações recíprocas: a ocupação do solo, o uso da água, das reservas minerais; o comércio; 

as visitas, etc.  
21 A "liberdade política" é aquela que ocorre em um espaço público composto por seres humanos em 

igualdade, mas diferentes enquanto pessoas (singularidade). Nesse esfera, é possível falar, ouvir, pensar, 

discordar, argumentar sem coerção ou violência. Dessa forma, pode-se decidir e agir (SCHIO, 2012, p. 151-153). 
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Neste momento, é importante lembrar que, apesar do esforço arendtiano em elaborar 

reflexões imprescindíveis para a vida humana, ela faleceu (1975) sem terminar a obra A vida 

do espírito. O último capítulo, sobre o julgar sequer foi iniciado. Muitos temas, então, ficaram 

sem “acabamento” exigindo um esforço hermenêutico para buscar possibilidades de pensá-

los, de tentar complementar a arquitetônica do pensamento dela referente à vida do espírito: o 

pensar, o querer e o julgar. Além disso, o pensamento de um autor precisa ser questionado sob 

o enfoque do momento atual, no qual ele não está, mas que, por meio de seus escritos, suas 

ponderações tornam-se fonte de conceitos, explicações e questionamentos. E estes permitem a 

compreensão de alguns eventos, de novas investigações, no aprimoramento da vida da mente 

e da ação. Em Arendt, eles enfatizam a importância da vivência política. 

A temática da dignidade humana, presente nas obras de Arendt, precisa ser 

constantemente investigada para aclarar o significado da política, da liberdade, e mesmo para 

fundamentar a esperança no futuro a partir de ações no presente. A acepção de dignidade 

humana tem estado presente em muitas Constituições,
22

 pois sua relevância está manifesta no 

cotidiano. Entretanto, esse conceito, utilizado como princípio basilar, carece de 

fundamentação e de justificação contínuas, para que ele não seja apenas uma expressão 

abstrata, sem conteúdo, retórica e vazia, presente em campanhas eleitorais, em textos legais, 

em decisões jurídicas. Para a reelaboração e a manutenção da dignidade humana são 

essenciais a pluralidade e a igualdade humana na ação política. Em outros termos, mesmo que 

o ser humano nasça digno por ser humano, ele precisa estar junto aos seus, organizar-se e 

atuar para manter a dignidade, para que um tirano, ditador, Führer, Condottieri, ... não tome o 

seu lugar de agente de suas ações, de sua responsabilidade, e até de sua vida individual e em 

grupo. 

 

 

 

 

                                                             
22 Por exemplo, na Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (1949), em que a "dignidade 

humana" é um direito:  

"Artigo 1  

(1) A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo o poder 

público. 

(2) O povo alemão reconhece, por isto, os direitos invioláveis e inalienáveis da pessoa humana como 

fundamento de toda comunidade humana, da paz e da justiça no mundo." 

(Trad. de Assis Mendonça e Rev. jurídica de Urbano Carvelli. Publicado pelo Deutscher Bundestag; 

Berlin, 2011.) Disponível em: www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf. Acesso em 03/05/2015. 
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