
philosophy@lisbon, 9, 33-69. Lisboa: CFUL.

O Conceito de Tempo em Hannah Arendt
Análise das obras “The Human Condition” e “The Life 

of the Mind”
   

Inês Reis, Universidade de Lisboa

Abstract
Desde cedo na sua vida, o Homem apercebe-se de que é um ser limitado. 
Sabe que nasceu, que está vivo, e que um dia morrerá. Sabe-o porque con-
segue concebê-lo racionalmente, e porque observa e contacta com os seus 
semelhantes. Ora, esta mortalidade, digna de ser chamada humana – pois 
que os restantes seres vivos, tanto quanto sabemos, não têm sentimento ou 
noção correspondente a uma sensação de finitude – é a condição de ser hu-
mano por excelência. Isto é, a noção de um movimento retilíneo, que avança 
à medida que o tempo passa, tendo sempre uma direção definida, a saber: 
do passado para o futuro. E é nesta localização temporal espacialmente de-
finida que o Homem encontra o seu lugar no mundo, no meio da Natureza e 
dos seus ciclos eternos. Estabelece assim o seu tempo quotidiano, para si e 
para toda a humanidade, como forma de valorização de uma vida consciente 
e como resposta a uma procura pelo significado da efemeridade e fugacida-
de de uma vivência humana.
Um tempo assim formado só tem sentido na medida em que corresponda 
a uma experiência comum. Num espaço onde os seres humanos interajam 
entre si, estando relacionados pela sua condição de noção de finitude – que 
é a mesma para todos – e ao mesmo tempo estando separados pela origina-
lidade que advém da sua capacidade para  para fazer novos começos – uma 
verdadeira situação de pluralidade.

Keywords: tempo; finitude; vita activa; vita contemplativa; Hannah Arendt.



Inês Reis34 

Introdução

Se o sentimento de um fim que se aproxima cada vez mais pode, 
num primeiro olhar, ser encarado como uma angústia existencial que 
justificará a procura pela eternidade, pela imitação dos processos bio-
lógicos da Natureza, por esse tempo eterno que flui constantemente 
como o rio de Heraclito; por outro lado, o mesmo sentimento de con-
tingência pode ser um motivo para atuar, para entrar em atividade, 
para criar um mundo artificial sobre a Terra que albergue não só a 
pluralidade humana existente, mas também aquela que existiu numa 
geração anterior, e a que existirá depois. E apenas neste mundo ar-
tificial pode o ser humano desenvolver as suas capacidades naturais 
– de ação, trabalho e labor – e, assim, dar continuidade e expressão 
à humanidade, no seu verdadeiro significado. 

Mas o Homem não é apenas descrito através das suas ativida-
des “físicas”, no mundo e com os outros – tem também a sua esfera 
privada e interior. É o espírito ou a mente – mas não a alma – o lugar 
onde o Homem se abriga do mundo das aparências, numa quietu-
de que paradoxalmente envolve as três atividades mentais humanas 
– pensar, querer1 e julgar. E, como descobriremos ao longo deste 
ensaio, é aqui, no campo da interioridade, que o Homem pode ver-
dadeiramente revoltar-se contra a tirania do tempo2, contra a sequên-
cia lógica das instâncias temporais – passado, presente e futuro – e 
contra os processos cíclicos sem inícios nem fins, sem localizações 
algumas, criando e sentindo o seu próprio tempo interior, como Santo 
Agostinho referira uns séculos antes. Se for possível que a eternidade 
seja sentida por um ser humano sem que este perca a sua dignidade 
e se comporte como um mero animal ou planta – tal só pode aconte-
cer na mente ou no espírito, lugar onde os processos mentais estão 
enclausurados dentro de um corpo que é humano e mortal e que por 
necessidade tem de regressar sempre ao mundo, mas que, através 

1.  A preferência pelo termo ‘querer’ como tradução da palavra inglesa ‘will’ prende-se 
com o facto de ser o termo utilizado na versão portuguesa da obra: Arendt, H., A vida 
do espírito, Volume II – Querer, tradução de C. S. Duarte, J., Lisboa, Instituto Piaget, 
2000.
2. Termo retirado do artigo de consulta: Popova, M., “Hannah Arendt on Time, Space, 
and Where Our Thinking Ego Resides”.
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da imaginação e de sequências de raciocínio, pode estar aí infinita-
mente, sentindo a eternidade ou o infinito da forma mais humanamen-
te possível.

É precisamente este tema da pluralidade e das atividades, físi-
cas e mentais, que estão na base da condição humana que Hannah 
Arendt explora nos seus livros The Life of the Mind3 e The Human 
Condition4, com um primor louvável. Tendo sempre por base a defesa 
de uma posição anti-humanista e a crítica de um idealismo exacerba-
do e sem aplicação política. Assim, nas obras que servem de núcleo 
central de análise neste ensaio, frequentemente somos presenteados 
com exemplos do seu tempo, como o lançamento do primeiro satélite 
em 1957, e os avanços incrivelmente rápidos das ciências humanas 
e tecnologias associadas – que evidenciam, no primeiro caso, a nova 
possibilidade de o ser humano escapar da Terra e das suas limita-
ções, indo em direção ao Universo5, no segundo caso, a capacidade 
de recontar a história da vida humana de um novo ponto de vista 
científico, evidenciando a descoberta e importância dada ao sujeito, 
indo em direção à subjetividade, e a possibilidade de prolongar a vida 
humana e repensar a própria condição de temporalidade6. E, portan-
to, neste sentido, a proposta da autora é clara, «nada mais do que re-
pensar o que estamos a fazer»7, ou seja, refletir mais uma vez sobre 
a condição humana à luz dos novos paradigmas modernos.

I – “A angústia”

1. A hierarquia temporal da Vita activa

Das três atividades políticas que formam o termo vita activa – a 
vida em comunidade, em contacto e diálogo com os outros, a esfera 
pública ou política – e que Arendt destaca na sua obra The Human 
Condition, aquela que mais se associa a processos naturais e, conse-

3. Arendt, H., The Life of the Mind, EUA, A Harvest Book, 1981.
4. Arendt, H., The Human Condition, intro. de Canovan, M., ed. 2, Chicago, The Uni-
versity of Chicago Press, 1998.
5.  Op. Cit., pp. 1 - «the first “step toward escape from men’s imprisionment to the 
earth”».
6.  Op. Cit., pp. 2 - «the wish to escape the human condition, I suspect, also underlies 
the hope to extend man´s life-span far beyond the hundred-years limit».
7.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 5 - «it is nothing more than to think what we are 
doing».
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quentemente, menos se assemelha à vida do ser humano na Terra é 
a capacidade de laborar8. É o trabalho biológico de cada corpo que se 
dá por necessidade de responder a carências básicas de vida – como 
a fome; mas por outro lado, é porque todo o ser humano, enquanto ‘animal 
laborans’, possui esta necessidade por satisfazer, que se pode falar 
na continuidade da espécie humana. Certamente que uma condição 
assim, ainda que de extrema importância para a realidade da vida bio-
lógica, não é, contudo, a que melhor dignifica o valor do ser humano. 
Pois, se a dignidade está na sua capacidade de laborar, então ele é 
apenas mais um dos filhos da natureza, sem uma realidade mundana 
a que se possa agarrar. E poderia bem sê-lo não fosse a sua noção 
de finitude e a angústia que lhe está associada. Por essa razão o ser 
humano necessita de sentir alguma permanência no tempo, alguma 
estabilidade num espaço, e isso é algo que um ‘animal laborans’ não 
consegue fazer. 

O próprio termo ‘labor’ nunca designou um produto ou um obje-
to acabado, mas antes um processo, um verbo. O que, de facto, está 
de acordo com o emprego que Arendt lhe dá – estando associado a 
processos cíclicos que podemos encontrar na natureza, onde “nada 
se cria, nada se perde, tudo se transforma” como capta Lavoisier na 
sua mais célebre frase, o procedimento da atividade de laborar não 
concebe inícios ou fins, criação ou destruição. Pois, o único tempo 
que a natureza conhece, e no qual todos os processos se desenro-
lam, é a eternidade. E, seguindo esta linha de pensamento, o «labor 
do nosso corpo»9, esse esforço imenso pela continuidade da existên-
cia, é como um ciclo constante e infinito, uma repetição com mesmi-
dade onde meios e fins se confundem – precisamente porque aquilo 
que o labor produz é quase imediatamente consumido no momento 
seguinte. Ou seja, na perspetiva de uma vida que tenta imitar ao má-
ximo a vida biológica e os seus pressupostos temporais, a humanida-
de não passa de uma futilidade – onde nada permanece, onde tudo 
dura muito menos que a vida do seu criador e nunca chega a tempo 
de ter uma realidade num mundo artificialmente criado para sustentar 
a vida humana.

8.  O termo utilizado por Hannah Arendt na versão original do livro The Human Con-
dition é “labor” que irei aqui traduzir por ‘labor’ que também existe em português e 
mantém o seu significado de trabalho rotineiro, custoso, mas necessário.
9.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 79.
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 É necessário inaugurar este mundo artificial10, um mundo de 
aparências e de reunião de seres conscientes e angustiados. Um es-
paço onde o Homem, fazendo uso das suas capacidades físicas e 
mentais, possa criar algo que permaneça, idealmente mais que a sua 
própria vida: o que só por si é um facto interessante, uma vez que, 
tal como Arendt refere, é, obviamente, uma maneira de lidar com a 
própria temporalidade natural, que flui incessantemente sem demar-
cações, mas é também a prova de uma preocupação muito mais ob-
jetiva com a continuidade da espécie humana, através da construção 
de um mundo-refúgio que albergue a próxima geração e que forme 
um lugar de partilha e reunião, como referência para a condição hu-
mana. Ora, a criação deste mundo só é possível graças a uma se-
gunda atividade crucial entre os homens, o trabalho do ‘homo faber’, 
o verdadeiro construtor do mundo humano. 

Os artefactos que produz têm um conjunto de particularidades 
a ter em conta: primeiramente, estes objetos duradouros são a finali-
dade do próprio «trabalho das nossas mãos»11, e por essa razão, pode 
falar-se da técnica do artesão como o meio para atingir o fim último 
que é o produto devidamente acabado; mas não se cria apenas um 
objeto, também se dá início a um molde que permite a potencial mul-
tiplicação desse mesmo produto – ainda que esta multiplicação não 
seja caraterística inerente à atividade de trabalhar, como a produção 
repetitiva no labor o é – e, invertendo a teoria das Ideias de Platão, 
ao invés destas servirem de molde ou modelo para as imagens, me-
ras representações de Formas divinas, são antes os produtos criados 
pelo Homem que permitem a elaboração de modelos ou essências; 
em terceiro lugar há que ter em conta uma outra caraterística envol-
vida nesta atividade – é que a sua execução envolve sempre uma 
violência e violação da natureza. Para que o ‘homo faber’ possa cons-
truir artefactos é necessário que subverta as matérias naturais e as 
molde com a sua técnica, é necessário que veja o mundo natural que 
o rodeia como instrumento. E esta é a penitência que o Homem tem 
de cumprir se pretender criar um abrigo artificial na Terra. 

A importante mudança de paradigma que ocorre quando passa-
mos do labor para o trabalho do artista é a visão do lugar da natureza 

10.  O termo ‘mundo artificial’ será utilizado ao longo deste ensaio como oposto ao 
‘mundo natural’ ou Natureza, como domínio e delimitação do espaço de atividade 
humana, erguido pelo ‘homo faber’ e os seus artefactos.
11.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 79. 
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na esfera destas atividades: se na primeira a natureza é vista como a 
promotora de «coisas boas»12, essenciais à existência de um ser vivo; 
a mesma, vista pelos olhos do ‘homo faber’, dá-nos apenas materiais 
sem qualquer valor13, que têm de ser moldados e trabalhados, enfim, 
pervertidos, para adquirirem a sua dignidade. E este facto pode ser 
lido de uma outra forma, a saber, em termos temporais. Pois, de um 
ser que tenta imitar os processos cíclicos naturais, isto é, a verda-
deira eternidade enquanto tal, passamos para um outro ser que, ao 
criar coisas duráveis – mas não imortais – dialoga diretamente com 
este tempo eterno, como que afrontando-o e dizendo-lhe: Tudo flui 
constantemente, mas as “coisas” dos Homens permanecem um pou-
co mais.

Falta então introduzir a terceira e mais relevante atividade da 
vita activa do ser humano: o agir. Começando por vislumbrar as duas 
raízes etimológicas do verbo ‘agir’, correspondentes às duas línguas 
primordiais da história ocidental, grego e latim, podemos traçar uma 
dupla aceção: por um lado, com ‘archein’ e ‘prattein’, termos gregos 
que significam respetivamente começar14 e passar por15 ou alcançar16; 
por outro lado, com a tradução latina, os termos ‘agere’ e ‘gerere’, que 
indicam o início de um movimento17 e a noção de suporte ou apoio18. 
Estas raízes servem de alicerce às duas partes de uma ação19, isto é: 
a ação parte sempre de um indivíduo único, que começa ou inicia um 
movimento com o seu gesto político, mas esta só atinge a sua finali-
dade em contexto público, através da ajuda de outros indivíduos. Só 
aí, na esfera pública, rodeada por outros seres semelhantes a si é que 
qualquer ação pode encontrar e desenvolver o seu significado total. 
E, por essa razão, Arendt faz questão de nos lembrar que a ação, fora 
da esfera pública – na esfera privada ou na natureza – não correspon-
de verdadeiramente a um agir, porque lhe é negada a segunda parte 
da sua definição – a de ter necessariamente de envolver outros seres 

12.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 134.
13.  A natureza deixa de ser vista como contendo valor em si e por si, mas o homo 
faber claramente consegue ver o seu valor potencial.
14.  Op. Cit., pp. 189 - «to begin».
15.  Op. Cit., pp. 189 - «to pass through».
16.  Op. Cit., pp. 189 - «to achieve».
17.  Op. Cit., pp. 189 - «to set into motion».
18.  Op. Cit., pp. 189 - «to bear».
19.  Ação em sentido político ou público.
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humanos.
Ora, é precisamente a linguagem a forma de relação e comuni-

cação privilegiada com os outros à nossa volta. Por essa razão, ela 
está ligada à capacidade de ação: primariamente porque sem linguagem 
não seria possível colocar no mundo das aparências20 uma qualquer ação 
nem partilhá-la com os demais21. Uma outra vantagem associada é a 
de, só por si, puder substituir o papel violento e violador do ‘homo fa-
ber’ na criação de artifícios – ainda que necessite deste para perdurar 
indefinidamente, como veremos mais à frente – isto porque, a vio-
lência, sendo “indizível” (‘speechless’), pode ser modificada através 
da introdução desta nova atividade cuja condição essencial é, justa-
mente, o discurso ou a linguagem. Mas, decisivamente, o lugar onde 
a importância da relação ação-discurso é mais evidente é na filosofia 
aristotélica. Como a autora refere, o conceito de ‘logos’ tal como Aristó-
teles o entende22 é um verdadeiro representante desta relação neces-
sária: ‘logos’, que não possui um sinónimo na tradução latina, tanto 
significa discurso ou linguagem como razão ou pensamento. Como se 
um implicasse o outro, como se ambos estivessem envolvidos nesta 
equação de atividade perfeita.

Falta entender em que medida Arendt trata a capacidade para 
agir como atividade suprema da vita activa do Homem. E a resposta, 
como não podia deixar de ser, tem o seu pendor temporal – o princi-
pal caráter da ação é a criação de começos sempre novos, definidos, 
como já vimos, pelo Homem, mas com um fim completamente indeter-
minado. Ou seja, sempre que alguém age está, não só a interromper 
o curso do tempo e a mudar a história, como o faz sempre de forma 
singular, nunca repetindo uma ação anterior – e é assim porque todos 
os indivíduos são singulares e formam, nessa singularidade conjunta, 
a pluralidade essencial à esfera pública – mas, a própria chegada e 
conquista da ação, do seu fim definido pelo seu autor, depende exclu-
sivamente de tudo o que está fora de si – da época, das pessoas, da 
sua relevância e utilidade públicas. 

Estamos agora em condições de expor aquilo que se pode en-

20.  O mundo das aparências é um outro termo, também usado pela autora, para 
designar esta esfera pública, por contraposição à esfera privada.
21.  Op. Cit., pp. 176: «A life without speech and without action (…) is literally dead to 
the world; it has ceased to be a human life because i tis no longer lived among men».
22.  Conceito primeiramente utilizado por Heraclito, mas com um sentido ainda confu-
so. Só em Aristóteles ele encontra a sua expressão total.



tender como uma hierarquia valorativa e temporal das atividades da 
vita activa – tendo sempre em conta que todas elas estabelecem re-
lações de dependência entre si: na base temos a atividade corres-
pondente à necessidade biológica do ser humano, o labor. É, como 
vimos, a atividade mais indigna porque clama diretamente pelo lado 
mais animal e menos racional, identificando o ser humano com o pro-
cesso da procura incessante de satisfação de necessidades básicas, 
comum a todos os seres vivos – e, simultaneamente, é a atividade 
que menos se identifica com o tempo quotidiano, correspondendo ao 
desenrolar natural dos afazeres da esfera pública, isto é, da vida quo-
tidiana conjunta. Ainda assim, é uma das principais condições da vida 
de qualquer ser biológico – como o ser humano – e a sua eliminação 
«longe de resultar automaticamente no estabelecimento da liberdade, 
apenas obscurece a linha distintiva entre liberdade e necessidade»23. 

Num segundo patamar podemos encontrar a atividade que pos-
sibilita a realidade do mundo artificial, o trabalho do artista ou artesão. 
Este permite realizar verdadeiramente o mundo humano porque a sua 
função é a de criar artefactos, isto é, coisas permanentes e duradou-
ras. Já não está ligado à necessidade estritamente falando, mas à 
tendência humana da criação de estabilidade e de resposta ao con-
fronto com a fugacidade da vida. Assim, de uma vida voltada para a 
eternidade da natureza sem qualquer expressão humana, passamos 
para uma vida dedicada à eliminação desta mudança ininterrupta e 
imprevisibilidade das ações humanas, e o consequente estabeleci-
mento de um tempo artificial – algo como um passado que se torna 
presente na medida em que um indivíduo tenha contacto com um li-
vro, um monumento, uma tela, um museu, uma qualquer antiguidade.

Diretamente conectada com o trabalho está a atividade que ocu-
pa o topo da tabela, aquela que se pode dizer que é verdadeiramente 
política ou pública, porque depende exclusivamente desta esfera: a 
ação, que está, como já vimos, diretamente ligada ao discurso – que 
a expõe ao mundo – e ao pensamento – que a antecede e implica. Es-
tas três correspondem, por sua vez, à futilidade24 da vida, na medida 

23.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 71.
24.  O termo ‘futilidade’ neste contexto, não deve ser entendido como depreciativo, 
mas antes como referente à contingência e à não-necessidade das ações e discur-
sos. Isto é, a execução desta atividade não prevê a satisfação de uma qualquer 
necessidade biológica nem um qualquer contributo para a criação do mundo artificial 
humano. Pelo contrário, aquilo que se cria é algo sem utilidade e sem realidade.

40                                                                                                                                                 Inês Reis    
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em que, só tomam lugar num contexto em que as necessidades natu-
rais estão devidamente asseguradas – pois que, só por si, nenhuma 
delas permite a produção de coisas úteis ou práticas. Mas, por outro 
lado, é esta futilidade que lhes é inerente que permite a inauguração 
da liberdade maior que o homem pode conhecer na vita activa. Ora, 
este facto significa que as ações ou discursos são iniciados por al-
guém por sua livre vontade, mas também que, uma vez vista ou ou-
vida esta ação ou discurso, e depois de ser transformada pelo ‘homo 
faber’ num texto escrito ou qualquer outra obra de arte – ganhando 
a sua realidade no mundo – a forma como será entendida pelo resto 
da humanidade é completamente independente das intenções do seu 
criador. Isto é, aquilo que esta atividade permite criar, com a ajuda do 
trabalho, é algo que possui um início determinado, a saber, no seu 
autor, mas cujo fim é completamente indeterminado, e aliás, como 
muitas vezes acontece, pode até ser um objeto esquecido numa épo-
ca, mas que subitamente reaparece numa geração posterior.

2. O tempo quotidiano – Aristóteles

Para além do contributo anteriormente referido, relativamente 
ao conceito de ‘logos’ e a sua vantagem explicativa da relação neces-
sária entre ação e discurso, podemos também atribuir a Aristóteles o 
mérito pelo desenvolvimento de uma outra investigação: aquela sobre 
o tempo. 

Por ser um filósofo a que Arendt recorre com frequência ao lon-
go das duas obras que aqui teremos em consideração, Aristóteles, 
com o seu livro Física25 – obra em que me basearei para este efeito 
– parece ser um dos pensadores a ter em conta, nomeadamente para 
a formulação de um tempo a que chamaremos “tempo quotidiano”, 
embora Aristóteles não o reconheça, e que, por sua vez, se contrapõe 
ao conceito de eternidade, ou tempo da natureza – tal como a autora 
mais tarde reformulará na obra Life of the Mind, com maior precisão. 
Por agora, aquilo que nos interessa explorar é como é que Aristóteles 
vê este tempo físico26, e portanto natural, que no entanto apenas exis-
te enquanto exista um ser humano que o consiga sentir.

A grande dificuldade está no facto de, relativamente às coisas 

25.  Aristóteles, Física, capítulo IV, Madrid, Editorial Gredos, 2008.
26.  Termo correspondente em grego para ‘física’ – ‘phýsis’ – que significa literalmente 
natureza.
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que fazem parte do tempo, podemos dizer que algumas delas já fo-
ram, ficando por isso no passado, outras estão por vir, num futuro, e 
que nenhuma realmente ‘é’ ou está: «uma parte dele [do tempo] já 
aconteceu e já não é, outra está por vir e não é»27 – até mesmo cada 
momento a que poderemos chamar ‘agora’, no instante em que o 
pronunciamos ele próprio já passou, tal é a fugacidade da experiência 
presente. Ora, precisamente por se tratar de um acontecimento tão 
fugaz é que devemos considerar o ‘agora’ como estando fora do pró-
prio tempo, na medida em que, não se pode, com certeza, afirmar que 
um instante desta natureza possua duração – e algo que não possui 
duração, não pode ser parte integrante do tempo. Séculos mais tarde, 
Heidegger capta esta mesma ideia e escreve, tal como aparece no 
texto de Arendt: «a Eternidade está no Agora, (…) o Momento não é o 
fútil Agora que é apenas para o observador, mas a colisão do Passa-
do e do Futuro»28 – esta mesma ideia de colisão e de eternidade está 
já em Aristóteles: «O agora é a continuidade do tempo (…) porque 
enlaça o tempo passado com o tempo futuro, e é o limite do tempo, 
já que é o começo de um tempo e o fim de outro»29. E uma vez que 
não pode integrar um tempo onde passado e futuro existam, ou seja, 
demarcações temporais extensivas ou com duração, é plausível pensar-
se – como Heidegger o faz – que este ‘agora’ seja a representação da 
eternidade, do tempo sem demarcações algumas, do processo cíclico 
da natureza. 

Num passo seguinte, regressando à investigação aristotélica, é 
preciso determinar se o ‘agora’ «que parece ser o limite entre o passado 
e o futuro»30 é sempre o mesmo ou algo diferente, isto porque, caso seja 
sempre o mesmo, então poderá afirmar-se que, para além de não estar no 
tempo também não será medido por ele – comportando-se verdadeira-
mente como uma coisa eterna, que ‘é’ sempre e em toda a parte; por 
outro lado, se for, de cada vez, algo diferente, então terá uma conduta 
semelhante às “coisas” temporais, que nunca ‘são’, mas, ou já ‘foram’ 
ou ‘serão’ – não parece ser o caso, uma vez que, atribuir duração ao ‘ago-
ra’ é, sem dúvida, contraditório. 

27.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 264 (218a).
28.  Tradução livre de Arendt, H., The Life of the Mind, EUA, A Harvest Book, 1981, 
pp. 204.
29.  Tradução livre de Aristóteles, Física, Madrid, Editorial Gredos, 2018, cap. VI, pp. 
282 (10).
30.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 266 (10).
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A solução de Aristóteles passa por afirmar que este instante 
nem sempre é o mesmo – uma vez que não corresponde a um mo-
mento estático, mas desloca-se à medida que a vida de um ser hu-
mano se vai desenrolando – nem é algo diferente – o que se torna 
evidente pela discussão anterior. Portanto, o ‘agora’, embora se com-
porte como a eternidade, mantém uma relação com um certo tempo 
humano, na medida em que se delimita – sendo diferente do que está 
atrás dele e do que depois lhe sucederá – apenas porque o tempo 
que poderemos agora chamar “quotidiano” lhe disponibiliza estas de-
marcações temporais. 

Relativamente a este último – o tempo quotidiano – Aristóteles 
questiona-se ainda se será ou não o correspondente ao próprio movi-
mento dos corpos. Ora, por verificação empírica podemos afirmar que 
certos corpos se deslocam mais rapidamente do que outros: assim, 
se o tempo fosse movimento, poderíamos afirmar que é mais rápido 
ou mais lento, mas caso o façamos, estaremos a ser incoerentes – 
pois que lento e rápido são adjetivos definidos pelo próprio tempo. 
Logo, tempo e movimento não podem ser o mesmo. No entanto, é 
evidente, para Aristóteles, que sem movimento não pode haver tem-
po – isto é, este não poderia ser sentido ou percecionado pelos seres 
humanos se não estivesse, de alguma forma, relacionado com o inter-
calar entre repouso e deslocações no espaço: «Percebemos o tempo 
em conjunto com o movimento; pois, quando estamos na obscuridade 
e não experimentamos nenhuma modificação corpórea, se há algum 
movimento na alma, parece-nos assim que em conjunto com o mo-
vimento passou também algum tempo; e quando nos parece que al-
gum tempo passou, parece-nos também que houve simultaneamente 
algum movimento»31. A solução encontrada passa por afirmar que o 
tempo é, na verdade, o número ou a medida do movimento, como o é 
para o repouso de um corpo. 

Já na parte final destas investigações o filósofo explora, ainda 
que muito superficialmente, a possível relação do tempo com a alma 
ou espírito humano: partindo da questão: «existiria ou não o tempo 
se não existisse a alma?»32. Aristóteles chega então à noção de que 
sem uma alma que “conte” ou meça o tempo, este não tem forma de 
existir. Ou seja, sendo a alma a única capaz de contabilizar ou sentir 

31.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 269 (5).
32.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 287 (20).
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um tempo assim definido, poderemos então afirmar que caso esta 
alma, isto é, o ser humano, não existisse, este tempo deixaria de fazer 
sentido – apenas permaneceria um outro tipo de tempo: a eternidade 
da natureza. 

O grande contributo que poderemos retirar de uma conceção 
aristotélica para a formulação do conceito do tempo de Arendt, é que 
um tempo assim definido, que se identifica com um passado e um 
futuro, se contrapõe ao que ‘é’, ao que sempre foi e sempre será, que 
apenas pode ser entendido contanto que existam seres humanos que 
o persintam, e delimitado por um espaço definido – é, precisamente, a 
definição do tempo dos afazeres terrenos, que tem lugar numa esfera 
pública, numa lógica de seres mortais e conscientes da sua finitude. 
Ainda que este tempo humano seja confundido com o tempo «do mo-
vimento das esferas»33, ou da eternidade, tal como dita a tradição: 
«os assuntos humanos são um círculo e há um círculo em todas as 
outras coisas que possuem um movimento natural e que estão sujei-
tas a geração e destruição (…) [todas elas] têm um fim e um começo 
como se fosse um círculo»34. O tempo da física de que Aristóteles nos 
fala é muito menos, pelas caraterísticas que apresenta, o tempo cir-
cular, como ele próprio quer frisar, e muito mais este tempo quotidiano 
– que é o mesmo que Arendt refere na sua obra em análise.

3. A alienação do mundo moderno e as suas consequências

O motivo pelo qual a autora recorre ao exemplo da ‘polis’ grega 
e das suas caraterísticas como ponto de partida para a análise da 
época moderna35 anterior à sua, não é em vão. A opção evidencia o 
fundamento para o modelo ideal de comunidade dos afazeres públi-
cos ou mundo das aparências. Nesta esfera, que por seu turno, se 
opõe ao mundo privado do indivíduo, dá-se a verdadeira partilha e 
comunicação – isto é, a humanidade enquanto tal – sendo ainda o 
único lugar onde o ser humano pode agir politicamente. A ‘polis’ é o 
espaço para a vita activa36, onde cada um se identifica, porque aque-
le que age revela necessariamente o ‘quem’ que está a agir, faz-se 

33.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 289 (20). 
34.  Tradução livre de Op. Cit., pp.289-290 (25).
35.  Do século XVII ao início do século XX.
36.  Termo que nasce com Sócrates.
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“aparecer” aos outros que o rodeiam; e simultaneamente presentifica-
-se, no sentido em que, ao agir, ou seja, ao iniciar algo sempre novo, 
o Homem atualiza-se, recolocando-se dentro da dinamicidade que é 
própria da natureza deste mundo de aparências. O próprio ser humano 
ganha um novo papel que tem de desempenhar de forma regular para, 
precisamente, se ir atualizando de vez a vez – torna-se ator: aquele 
que está na atualidade da ação, sua ou de outrem, reencontrando 
e ajustando o seu presente estático – através da ação ele interrompe o 
curso do tempo natural – mas também dinâmico – porque a sua condi-
ção implica necessariamente mudança e processo.

Ora, apenas numa esfera assim descrita, de verdadeira plura-
lidade37 humana, é possível uma experiência fundamental da huma-
nidade: a experiência de tempo comum. Isto é, o tempo quotidiano, 
aquele correspondente, como foi já referido, ao ciclo natural38 da 
esfera dos afazeres humanos é, necessariamente, uma experiência 
conjunta. A primazia de um tempo acordado e vivido por todos é a 
possibilidade de execução de ações políticas essenciais à continuida-
de da vida humana enquanto tal. Entre elas, a capacidade de “fazer 
promessas” e de perdoar.

Note-se que, agregada à natureza da ação está não só a capa-
cidade capital do Homem, mas também o seu problema fundamental 
– a imprevisibilidade. Pois se todas as ações são e serão sempre 
originais, então é impossível prever o que se seguirá, e corre-se sem-
pre o perigo de uma ação desencadear processos que vão para lá 
do controlo do seu autor, podendo mesmo ser contrários às suas in-
tenções originais. Esta sensação cria um lugar-comum de angústia, 
de desespero e de medo pelo desconhecido. Por outro lado, o Ho-
mem tem ainda de lidar com as consequências de ações passadas, 
às quais frequentemente estão associados sentimentos de mágoa e 
de revolta. E portanto, as únicas formas de lidar com um passado 
que não podemos alterar de forma alguma, e com um futuro que não 
podemos prever, é através de dois tipos de ações estabilizadoras: 
perdoando e aceitando a história e os indivíduos envolvidos com ela, 

37.  O termo ‘pluralidade’ é de extrema importância para a compreensão das teses de 
Hannah Arendt, uma vez que representa simultaneamente: o conjunto, em comuni-
dade, de seres humanos, tendo todos eles a mesma possibilidade de atividade e par-
ticipação na esfera pública; por outro lado, o termo designa também a originalidade 
presente na capacidade individual de ação de cada um. Neste sentido, representa a 
igualdade na diferença.
38.  ‘Natural’, não no sentido de Natureza, mas antes como inato ao ser humano.
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e fazendo promessas relativamente a ações futuras, numa tentativa 
de solidificar a realidade presente. Mas qual é o verdadeiro significa-
do da ‘polis’?

Para além de garantir a realidade do mundo artificial humano, 
através da presença dos outros e do ‘aparecer’ de todos – tal como 
Arendt refere, citando uma passagem da Ética a Nicómaco de Aristó-
teles: «aquilo que aparece a todos é o Ser»39, isto é, é a realidade do 
ser humano, e assim, aquilo que não aparece é como um sonho – a 
‘polis’ possui ainda duas importantes funções. A saber, dá resposta à 
destruição inerente à ação no seu sentido autêntico, transformando-a 
num produto do mundo, estando ao dispor do ‘homo faber’, e dando-
-lhe ainda um lugar para se estabelecer, que é a própria ‘polis’; con-
sequentemente oferece também um remédio para outra caraterística 
inerente ao agir, a futilidade. Unindo-se ao trabalho do artesão, a ação 
torna-se útil, de referência para gerações futuras. A ‘polis’ é verda-
deiramente um espaço virtual e não de facto, designa qualquer sítio 
onde um conjunto de seres humanos se estabeleça, «Onde quer que 
vás, serás a polis»40, cria-se de forma potencial e nunca de forma 
eterna – podendo desaparecer com a vinda de novas eras e novas 
pessoas – e é o espaço onde se pode desenvolver a maior liberdade que 
o ser humano conhece: a de criar novos começos e alterar o curso da 
história, apenas pelo simples facto de novos seres surgirem constan-
temente no mundo.

Mas ao invés de uma ‘polis’ temos antes um mundo de consumis-
tas na idade moderna, tal como Arendt menciona. Ora, numa dialética 
de preocupação exacerbada com a capacidade e aperfeiçoamento do 
labor, numa tentativa de responder às novas necessidades de con-
sumo – e a fugacidade incessante destas – o ser humano desvia-se 
da sua atividade fundamental de ação. Naturalmente, deixa de tomar 
responsabilidade pelas consequências dos seus atos, e abandona o 
interesse pela vida política, em comunidade. O que não significa que 
tenha perdido a capacidade de agir, mas que simplesmente deixa de 
a executar politicamente, deslocando-a para o campo das ciências e 
tecnologias, que por esta altura estão em desenvolvimento.

É assim que começa a “alienação do mundo”: o ser humano migra 
da sua esfera pública essencial para o ‘eu’ subjetivo. Esta migração tem as 

39.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 199.
40.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 198.
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suas bases em dois factos principais: a evolução das ciências ditas humanas 
que privilegiam a visão do Homem como objeto de estudo de uma 
ciência, e, por isso, passível de ser reconhecido entre os outros ani-
mais, ocupando um lugar definido no mundo natural, e passível de 
ser normalizado, de acordo com o comportamento ideal de cada so-
ciedade; e a descoberta da interioridade, que aliás, é anterior a esta 
época, tendo começado já na antiguidade clássica – como veremos a 
seguir – e que se liga à perda de linguagem, dando privilégio a uma 
pseudo-linguagem matemática, científica e descritiva, e à perda de 
pensamento, enquanto antecessor de toda a ação política41. Assim, 
«o que o Homem tem agora em comum não é o mundo mas a estru-
tura da sua mente, e isto ele não pode ter em comum com os outros, 
estritamente falando»42.

É necessário assim retomar duas outras capacidades humanas 
cruciais, que têm vindo a ser postas de parte com o surgimento da 
época moderna: a fé e a esperança. Fé e esperança, embora ten-
do uma forte inclinação religiosa, são verdadeiramente as atitudes 
a tomar. Assim, num apelo à retoma da possibilidade de agir, Arendt 
relembra-nos de que novas pessoas com novas iniciativas estão por 
vir, que é também o credo bíblico: “uma criança nasceu estre nós”43, e 
portanto, o futuro está em aberto de cada vez que celebramos a vida 
através da natalidade. 

Parte II – “A verdadeira revolta”

4. A imortalidade grega e a eternidade religiosa

Passemos agora à análise de uma outra realidade da condição 
humana presente na outra obra em análise The Life of the Mind: a 
vita contemplativa e as suas atividades mentais associadas – pensar, 
querer e julgar. Por forma a elucidar a utilização e aplicação do ter-
mo enunciado pela autora, remontemos a sua visão histórica e o seu 
interesse em separar a contemplação estática associada ao conceito 
de alma, da atividade da mente ou espírito enquanto tal (a verdadeira 
vita contemplativa).

41.  Op. Cit., capítulo VI – The Vita Activa and the Modern Age.
42.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 283.
43.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 247.
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Recuando aos primórdios deste debate podemos então en-
contrar dois modelos diferentes, a que correspondem duas visões 
do tempo. O primeiro modelo, da Antiguidade clássica pré-filosófica, 
remonta para a preocupação da conservação da ‘polis’ grega. O Ho-
mem é mortal e a sua vida é efémera, não há no mundo nada que 
o salve da sua anulação, do seu desaparecimento da humanidade. 
Contudo, e como já tivemos oportunidade de ver em pontos ante-
riores, o papel da esfera pública é precisamente este de albergar a 
pluralidade de seres mortais e, mais que isso, de fornecer um espaço 
de perseverança e demora do Homem – e, na impossibilidade de o 
fazer, abriga da destruição natural as “obras das suas mãos”, que são 
a imagem dos seus criadores. Portanto, todos os esforços investidos 
para a conservação da ‘polis’ prendem-se com a necessidade antiga 
de imortalizar a memória dos grandes feitos e obras dos seus heróis. 
Isto é, a imortalidade, por oposição à mortalidade, e estando associa-
da como está à vita activa, não é mais do que a preocupação real com 
o futuro de projetos iniciados por gerações passadas e a necessidade 
da continuação da humanidade enquanto tal.

O segundo modelo, que tem lugar com o início do Império Ro-
mano e o surgimento do cristianismo, tendo perdurado até aos dias 
de hoje, está antes preocupado com a eternidade da vida humana, e 
não com a sua continuação no mundo. Já desde Sócrates se eviden-
cia a oposição entre o lugar dos afazeres comuns, a ‘polis’, e o lugar 
do filósofo, afastado desta mundanidade, no seu refúgio solitário. O 
problema envolvido com esta atribuição é o privilégio dado à con-
templação como método para atingir a eternidade, isto é, a Verda-
de não contingente – opondo-se à atividade e à participação na vida 
púbica, que, por seu turno, enfatiza a existência do tempo humano 
ou quotidiano, e a sua pretensão à imortalidade. Ou seja, com a con-
templação – que está presente na máxima socrática “Conhece-te a ti 
mesmo” evidenciando a viragem para dentro, para o interior, estando 
também na teoria das Ideias de Platão, com a conceção das Formas 
eternas e imóveis, e mais tarde, nos pressupostos da religião cristã 
– começa-se então a valorizar a quietude e a inação, uma vez que 
a sua condição elementar é a ‘scholé’ – termo grego que designa o 
verdadeiro objetivo de todas as atividades, a própria abstenção de 
atividade, ou seja, a não-participação na vida ativa.

O pressuposto por detrás desta observância é que, fora da es-
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fera pública, e logicamente fora do tempo quotidiano dos afazeres, 
é possível contemplar o mundo invisível, celeste, onde reina o ver-
dadeiro significado da vida e do cosmos. Mas isto acarreta consigo 
uma consequência insustentável para a condição humana: o fim da 
ação propriamente dita, e com ela, o fim do discurso – que é já uma 
forma de ação – e do pensamento – que as antecede. Somos então 
convidados ao isolamento do mundo exterior e a um recolhimento no 
interior de nós mesmos. Isto é já um certo tipo de morte – se a morte 
for entendida como o “cessar de estar entre os homens”44, como o 
entende Arendt, sinalizando o perigo de nos deixarmos cair em con-
ceções demasiadamente abstraídas da realidade – que é para nós, o 
ponto de referência.

Esta dicotomia é igualmente o lugar da oposição dos termos 
‘mente’ e ‘alma’ - que estabelece a base para a intenção primária da 
autora ao definir a “vida da mente” ou do espírito: se a alma, pela sua 
utilização original, está conotada com pressupostos metafísicos, ou 
seja, com tudo aquilo que está fora do tempo e da esfera humana 
real, com a eternidade; por sua vez, a mente que é o lugar onde se 
desenrola a vita contemplativa, pressupõe atividade e movimento. As-
sim, o privilégio da interioridade, ao invés da exterioridade, não indica, 
necessariamente, falta de ação. Na mente ou no espírito, tudo o que 
existe são processos de construções lógicas, de linhas de raciocínio, 
de organização de noções e experiências, de sensações e desejos: e 
isto é apenas possível porque a mente é um lugar dinâmico – o que 
aliás é evidenciado pela ligação do pensamento à ação e ao discurso. 
Depois existe esse outro lugar, a alma, que auxilia fins transcendentes 
ao Homem e à sua necessidade de imortalização – aqui o ser humano 
deixa de se comportar como ator, como aquele que age, e passa a 
colocar-se no lugar do espectador, onde se abandona a contemplar a 
alegada Verdade atemporal e eterna.

5. O tempo interior – Santo Agostinho 

De forma a introduzir a discussão seguinte, acerca da ativida-
de crucial da vida da mente: o pensamento, analisaremos as Confis-
sões45 de Santo Agostinho, para delas retirarmos a sua interpretação 
44.  Tal como é referido por Margarida Amaral na Geometria do Tempo.
45.  S. Agostinho, Confissões, trad. e notas de Espírito Santo, A., Beato, J., e Sousa 
Pimentel, M., Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2001, Livro XI, pp. 287-
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psicológica do tempo sentido pelo espírito46. Posteriormente iremos 
descobrir os contributos desta teologia filosófica para a formulação do 
“tempo do pensamento” de Hannah Arendt, distinto, como veremos, 
do tempo quotidiano e da eternidade enquanto tal. 

Teremos de ter em consideração, para um melhor entendimento 
da obra, a disputa entre S. Agostinho e Aristóteles, e a tentativa do 
primeiro de refutar o tempo aristotélico identificado com a tradição 
cosmológica. Assim, uma primeira tese que poderemos encontrar em 
S. Agostinho é a de que tempo e eternidade são coisas distintas: a 
eternidade é «sempre fixa»47, e nela «nada é passado, mas tudo é 
presente»; enquanto que os tempos «nunca [são] fixos», e «nenhum 
tempo é todo ele presente»48. Isto é, a eternidade de Agostinho, é a 
estaticidade completa, que se identifica – como mais tarde Heidegger 
retoma – com o presente, esse momento estável (enquanto dura); 
e com a imobilidade, pois que o movimento apenas se dá no tem-
po – que é a sua medida, como vimos já com Aristóteles – e nunca 
fora dele – nesse tempo natural ou celeste, que é para S. Agostinho 
o lugar de Deus. Esta mesma separação, entre tempo e eternidade, 
está também presente, como pano de fundo, no pensamento tempo-
ral de Arendt, ainda que, neste caso, a eternidade seja identificada 
com um tipo de movimento sem fim nem princípio – que é aquele dos 
processos da natureza – e não com a imobilidade que Agostinho lhe 
quer conferir.

Ora, a pergunta essencial que conduz Agostinho nas suas in-
vestigações é a de se saber «O que é, pois, o tempo?». Ao que ele 
responde: «Se ninguém mo pergunta, sei o que é; mas se quero expli-
cá-lo a quem mo pergunta, não sei»49 - não o sabe porque não conse-
gue transpor para as palavras de um discurso – que é uma forma de 
‘estar’ no mundo das aparências – algo que unicamente tem acesso 
de forma privada ou interior. Caso o faça, estará apenas a desvir-
tuar a sua natureza essencial. O verdadeiro tempo, para Agostinho, 

317.
46.  Seguiremos de perto, ao longo deste ponto, a discussão de Paul Ricoeur no seu 
livro Tempo e Narrativa – Tomo III , capítulo I – A Aporética da Temporalidade.
47.  S. Agostinho, Confissões, trad. e notas de Espírito Santo, A., Beato, J., e Sousa 
Pimentel, M., Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2001, Livro XI, pp. 297(XI, 
13).
48.  Op. Cit., pp. 297(XI, 13).
49.  Op. Cit., pp. 299(XIV, 17).
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não é a eternidade, mas este tempo humanizado, o ‘tempo interior’. 
É preciso, contudo, ter em conta que o autor, ao contrário de Hannah 
Arendt, não faz qualquer distinção entre tempo quotidiano e tempo in-
terior: este último é a explicação de todo o tempo humano, onde estão 
as «três espécies de tempo»50: passado, presente e futuro. Ora isto 
torna-se claro pela própria condução da teoria de Agostinho, segundo 
a qual se procura na ‘distensão’ do espírito a própria continuidade ou 
extensão do tempo – de todo o tempo que não é eterno. 

A problemática inerente às três instâncias prende-se com o fac-
to de, por um lado, «o passado já não existe», por outro, «o futuro 
ainda não existe»51, e relativamente ao presente «se fosse sempre 
presente, e não passasse a passado, já não seria tempo, mas eter-
nidade» - tal como as ações políticas que, naturalmente, acontecem 
no presente que elas próprias constroem para si, mas que, por causa 
da passagem do tempo, têm de se transformar em coisas do mundo, 
passando a passado – caso contrário seriam eternas. Pergunta-se 
então: onde está a realidade do tempo?

A resposta parece estar associada à necessidade de movimen-
to no tempo: somente a eternidade é estática, tudo o resto, que esteja 
“dentro” do tempo, possui necessariamente movimento. De acordo 
com a tradição filosófica, também Aristóteles chega à mesma conclu-
são – tempo é aquilo com que medimos o movimento – não sendo, 
portanto, o próprio movimento de um qualquer corpo, mas antes a 
maneira como podemos contabilizar as várias deslocações dos cor-
pos. Mas S. Agostinho vai um pouco mais longe nos seus estudos 
e tenta encontrar a medida do próprio tempo: porque, de facto, não 
temos forma de medir as várias instâncias temporais, mas, de alguma 
forma, conseguimos medir, ou seja, sentir, o próprio tempo na nossa 
interioridade. E é aqui, pegando numa ponta que Aristóteles deixou 
solta na sua teoria do tempo, que entra, na tese agostiniana, o papel 
ativo do espírito, que, em certa medida, é o produtor do tempo. «Em 
ti, ó meu espírito, meço os tempos»52 - o que significa que é atra-
vés da vida interior, através de operações dinâmicas, elas próprias 
compreendendo movimento, que cada ser humano consegue sentir e 
numerar o tempo. Assim, pela expectativa – uma primeira operação 

50.  Op. Cit., pp. 299: [As três espécies de tempo: passado, presente, futuro].
51.  Op. Cit., pp. 300(XIV, 17).
52.  Op. Cit., pp. 313(36).
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do espírito – tornamos presente algo que somente está no futuro, e 
por isso, aquilo que existe no momento presente é esta espera pelo 
futuro; da mesma forma, com a memória, retornamos à mente coi-
sas que já só estão no passado, por essa razão «um passado longo 
é uma longa memória do passado»53; e o mesmo acontece com o 
presente, que apenas fixamos pela atenção – a terceira operação da 
mente. É também de Agostinho que Arendt retira esta divisão da alma 
e do espírito54, sendo que a primeira dá primazia aos processos de 
observação interior estática, e o segundo envolve necessariamente 
operações ativas, criadoras de um tempo próprio; bem como a ideia 
de criação, «o mundo criado [a partir] do nada»55 pelo Deus de Agos-
tinho: que fundamenta a sua posição anti-humanista e a necessidade 
do Homem retomar o significado original da natalidade – a vinda de 
novos seres ao mundo implica novas ações e novos começos.

Assim sendo, com Aristóteles fazemos erigir o tempo do mundo 
– que o autor identifica como o tempo dos corpos celestes, a eterni-
dade, mas que, na tese de Arendt toma o lugar de tempo quotidiano 
– já com S. Agostinho damos os primeiros passos em direção ao tem-
po do ‘pensar’, um tempo interior, que contrariamente ao que a tese 
agostiniana sustenta, é, para Arendt, diferente do tempo quotidiano 
da esfera pública. Mas em ambos os casos existe um problema que 
se mantém: a identificação do tempo com o espaço. Tanto em Aris-
tóteles, onde se verifica uma dependência de tempo e movimento ou 
mudança (atual), como também em Agostinho, onde a medida como 
propriedade autêntica do tempo é um facto inquestionável56.

6. O tempo espacialmente localizado – Bergson

«Tal como Bergson descobriu pela primeira vez, (…) se quisermos refletir 
sobre o tempo, é o espaço que responde.»57

53.  Op. Cit., pp. 314(XXVIII, 37).
54.  Que, de alguma forma, estava já evidenciada por Aristóteles, distinguindo-se en-
tre as paixões do nosso aparato emocional, e os pensamentos da nossa razão – di-
visão que assinala a existência de dois tipos de interioridade, respetivamente: alma 
e mente.
55.  Op. Cit., pp. 292: [O mundo criado do nada].
56.  Também Ricoeur refere a falha de Santo Agostinho na questão temporal.
57.  Tradução livre de Arendt, H., The Life of the Mind, EUA, A Harvest Book, 1981, 
pp. 13.
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O problema do tempo espacialmente localizado é, por sua vez, 
analisado por Henri Bergson na sua obra Ensaio sobre os Dados Ime-
diatos da Consciência58, com o propósito definido de expor a natureza 
da multiplicidade dos estados da consciência, ou seja, dos factos psí-
quicos, bem como a sua organização no espírito humano.

Bergson, por forma a iniciar a sua investigação acerca do tempo 
da consciência, ou tempo do espírito, parte da noção convenciona-
da de número. Geralmente este é entendido «como uma coleção de 
unidades, ou (…) a síntese do uno e do múltiplo»59 - mas para que 
se consiga esta união é necessário descaraterizar a própria unidade 
enquanto tal, isto é: num conjunto de várias unidades, para que estas 
se deixem ‘contabilizar’ é necessário que se ignorem as suas dife-
renças e que todas sejam entendidas como possuindo as mesmas 
qualidades; depois, é essencial que, para fins de contabilidade, estas 
unidades difiram relativamente ao lugar que ocupam. De outra forma 
não seria possível efetuar qualquer operação matemática, como uma 
soma de unidades. Portanto, algo que se pode dizer provisoriamente 
acerca da natureza do número é que as operações com ele envolvi-
das apenas fazem sentido num contexto espacial – e sendo o espíri-
to o lugar predileto do desenvolvimento desta atividade, é o espaço, 
precisamente, a matéria segundo a qual o próprio espírito constrói 
o número, e consequentemente, onde se dão as suas operações60. 
O número, pela sua natureza, nunca poderá dar-se verdadeiramente 
no tempo, mas somente no espaço – ao contrário do que se possa 
pensar – por causa da questão da fugacidade do próprio tempo: ele 
não se demora em lugar algum para que seja possível efetuar-se, por 
exemplo, uma soma – operação frequentemente executada entre vá-
rias unidades. Por outro lado, é preciso também ter em consideração 
que, para contar uma multiplicidade de unidades, é inconcebível – 
porque levaria a um problema lógico – que duas unidades ocupem o 
mesmo espaço ao mesmo tempo. E, no entanto, este problema nem 
sequer se coloca em termos temporais.

58.  Bergson, H., Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, Lisboa, Edições 
70, 2011, capítulo 2 – Da multiplicidade dos estados de consciência: A ideia de du-
ração.
59.  Op. Cit., pp. 63.
60.  Note-se que, como já vimos, o número é o próprio tempo para Aristóteles, e o 
espírito é o lugar privilegiado do tempo em S. Agostinho.
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Ora, tal como acontece com o número, também os estados 
mentais que Bergson quer estudar se comportam como represen-
tações simbólicas no espaço, isto é, quando o indivíduo pretende 
contá-los. Esta representação simbólica tem os seus problemas, no-
meadamente: implica uma nova organização dos próprios estados na 
consciência e, consequentemente, altera-lhes a forma ou natureza. A 
verdadeira controvérsia está no facto de «ao falarmos do tempo, pen-
samos quase sempre num meio homogéneo onde os nossos factos 
de consciência se alinham, se justapõe como no espaço e conseguem 
formar uma multiplicidade distinta»61 - assim, é essencial entender-se 
primeiramente que, para o autor, ver o tempo como um meio homogé-
neo é possibilitar a perversão de várias unidades e a sua subjugação 
a um conjunto uniforme que se deixa entender pelo espírito, que se 
deixa contar ou transpor para diálogo comum – e isto não é mais do 
que atribuir espaço ao tempo; por outro lado, se virmos o tempo como 
um meio heterogéneo compreendemos facilmente que é impossível 
subjugar as diferentes qualidades dos estados temporais – como os 
sentimentos, as emoções e as ideias, portanto os produtos do espírito 
– e que, do mesmo modo, é contraditório tentar contar estes aconte-
cimentos que nunca se fixam verdadeiramente em lugar algum para 
se deixarem somar a um todo homogéneo. «A duração totalmente 
pura é a forma que a sucessão dos nossos estados de consciência 
toma quando o nosso eu se deixa viver, quando não estabelece uma 
separação entre o estado presente e os anteriores»62. Esta duração 
no seu estado puro pode ser entendida como o próprio tempo, desde 
que não se deixe reduzir ao estatuto de extensão – uma categoria 
profundamente espacial associada ao movimento.

Contudo, tal como o autor refere, identificar duração com ex-
tensão, e portanto, tempo com espaço, é um processo comum entre 
os espíritos humanos. A razão deste acontecimento prende-se com 
o facto de que «não duramos sozinhos: as coisas exteriores, parece, 
duram como nós»63 - e, indo ao encontro da teoria política de Han-
nah Arendt, também Bergson, ao se aperceber desta necessidade de 
aproximação do espaço ao tempo, se consciencializa do papel fun-
damental da vida pública para a própria direção do interior do sujeito. 

61.  Op. Cit., pp. 74.
62.  Op. Cit., pp. 80-81.
63.  Op. Cit., pp. 85.
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Assim, o tempo transforma-se, mesmo estando dentro de cada um, 
com a finalidade de regulação e integração com as necessidades da 
vida quotidiana64. 

Portanto, o “eu interior”, com a sua dinamicidade intrínseca, fun-
cionando como uma verdadeira força motriz – a tal vida do espírito 
que Arendt também defende – transforma o tempo heterogéneo, a 
verdadeira duração, em tempo homogéneo, passível de ser contado 
e influenciado pela linguagem comum, deixando-se organizar numa 
sucessão, perdendo a sua natureza de melodia indivisível ou de pro-
gresso contínuo, e, a partir desta matéria uniforme – fruto do traba-
lho do espírito – consegue-se criar uma simultaneidade de tempo e 
espaço. Isto é, a mente humana naturalmente une a duração real do 
tempo, onde «momentos heterogéneos se interpenetram», ao espaço 
sem duração, também ele real «onde fenómenos aparecem e desa-
parecem simultaneamente com os nossos estados de consciência»65. 
Daqui resulta a tal representação simbólica da duração, a união de 
tempo e espaço.

Note-se que é possível reverter este processo habitual, ainda 
que não o façamos frequentemente, por nos ser de pouca utilidade 
entre o espaço dos Homens – para isso basta que, ao “eu interior” 
retiremos a camada mais superficial dos seus factos psíquicos orga-
nizados sequencialmente, ou seja, basta que olhemos para dentro 
de nós com atenção e tentemos retomar e compreender o progresso 
temporal ligado aos nossos estados interiores.

7. A hipótese compatibilista de Hannah Arendt

O que podemos extrair das investigações até agora levadas a 
cabo acerca da natureza do tempo, é que, em primeiro lugar, o tem-
po é uma questão fundamental para o ser humano – fazendo parte 
da sua condição natural – em segundo lugar, o propósito por detrás 
destas investigações é, em último caso, lidar com a noção de finitude 
humana. Ora, tanto em Aristóteles – com uma pequena incursão na 
questão da relação da alma com o tempo – como em Agostinho – com 
a sua teoria da vida interior e do tempo do espírito – como também 

64.  Isto é, ao espírito humano não passa despercebida a existência de um corpo, de 
uma vida exterior, que, em certa medida, regula a tendência de unir espaço e tempo 
como um só.
65.  Op. Cit., pp. 87.
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em Bergson – com a necessidade de atentar na interioridade para 
desvendar o tempo heterogéneo – parece estar assente que a rebe-
lião que se poderá traçar contra a tirania do tempo passa pela vida 
interior: e não pela sensação comum do tempo do quotidiano.

Embora – como vimos na primeira parte desta dissertação – a 
demarcação de um espaço público e plural seja crucial para o comba-
te da angústia inerente à finitude humana, a verdadeira revolta só é 
possível pela interioridade isolada de cada um. Isto porque, somente 
através de uma certa atividade mental se pode abandonar a sensação 
temporal comum e criar subjetivamente um tempo que, pelas suas ca-
raterísticas, pode ser entendido como a eternidade, ou melhor, como 
a atemporalidade66 a que periodicamente o ser humano pode aceder 
enquanto existir.

Esta atividade é precisamente o ‘pensar’, e desempenha, na 
obra de Arendt, um papel essencial para o bom funcionamento da 
vida da mente. Sendo uma atividade diametralmente oposta ao mero 
contemplar, corresponde, por isso mesmo, a um processo ativo de 
extrema importância: na mente humana existem ‘coisas do pensa-
mento’, ou seja, experiências e noções, que, por sua vez, são desma-
terializadas e generalizadas – duas operações ativas do pensamento 
que, assim, prepara os seus objetos, expropriando-os do seu contex-
to normal – depois, estes objetos são organizados em sequências, a 
que damos o nome de raciocínios (thought-things)67 – e aquilo que 
organiza e determina estas sequências é, exatamente, o tempo. É 
porque o tempo medeia todos os processos mentais aqui envolvidos 
que podemos atribuir um caráter discursivo ao pensamento: ele cons-
trói linhas de raciocínio, progredindo em direção ao infinito, como num 
discurso – ou numa ação – e também daqui deriva a sua relação com 
a atividade principal da vita activa. 

Contudo, o ‘pensar’ não se comporta exatamente como o dis-
curso68 – ao criar sequências lineares de ‘coisas’ cria como que uma 
sucessão de palavras sem som: as quais, para além de perderem o 
seu sentido original, também perdem toda a sua referência espacial. 
Daqui advém o seu caráter essencialmente marginal – ele interrom-
pe as atividades ordinárias da vida pública, e deixa-se igualmente 
66.  Como refere Margarida Amaral na sua obra Geometria do Tempo.
67.  Arendt, H., The Life of the Mind, EUA, A Harvest Book, 1981, pp. 201.
68.  Ainda que dele (do discurso) dependa exclusivamente para “aparecer” no mundo 
humano.
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ser interrompido por elas, consoante as necessidades biológicas, e a 
vontade de agir e de aparecer do corpo que habita69. O pensamento 
lida, verdadeiramente, com o que se encontra extirpado do presente 
da esfera pública, ou seja, aquilo que está ausente – que não ‘apa-
rece’ aos outros, que apenas se dá de modo privado. Nele, realidade 
e existência perdem, temporariamente, o seu peso e sentido originá-
rio70. Assim, a questão lógica que se segue é «Onde estamos quando 
pensamos?»71 - questão esta que, aliás, compreende duas possíveis 
interpretações: em que lugar (espacial) está o pensamento, e onde 
está temporalmente localizado. 

O que está em causa quando nos questionamos acerca do es-
paço do pensamento é o facto de sentirmos intuitivamente o paradoxo 
a ele associado: sabemos que ninguém mais, para além de nós mes-
mos, tem acesso aos nossos pensamentos privados – se estes não 
forem convertidos em ações ou discursos – e, portanto, a atividade 
em questão não se pode dar no mundo das aparências; mas, por ou-
tro lado, o pensamento também não está totalmente dissociado deste 
mundo, porque, de vez a vez, deixa-se interromper por ele. «O lugar 
do pensamento é de facto uma região de nenhures»72 - esta região 
não pode, contudo, ser confundida com o vazio, ou com o não-ser, 
pelo contrário, possui sempre um espaço de referência: pois que o 
‘pensar’ dá-se sempre entre o início e o fim da vida de alguém. Mas 
ao perguntarmos apenas pelo ‘topos’ desta atividade excluímos a sua 
localização temporal – a outra coordenada da nossa existência refe-
rencial.

Onde está temporalmente o ‘eu pensante’?73 – Para lidar pro-
fundamente com a questão, Arendt afasta-se provisoriamente da filo-
sofia e recorre ao campo da literatura. Ao analisar uma das parábolas 
de Kafka, a autora cita e comenta o excerto seguinte: «Ele tem dois 
antagonistas; o primeiro pressiona-o por trás, a partir da sua origem. 
O segundo bloqueia a estrada à frente dele. Ele luta com ambos (…). 
O seu sonho é (…) o de um dia saltar para fora da linha de combate 
e ser promovido (…) à posição de imperador sobre os seus antago-

69.  Op. Cit., pp. 197.
70.  Op. Cit., pp. 199.
71.  Op. Cit., pp. 197.
72.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 201: «The everywhere of thought is indeed a region 
of nowhere».
73.  Na versão original: “thinking ego”.
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nistas (…)»74. O ‘Ele’ de que Kafka fala é, evidentemente, qualquer 
um de nós, enquanto seres mortais e conscientes, e esta batalha que 
se trava entre nós e os antagonistas é, tal como a autora refere, a 
descrição da verdadeira sensação do tempo interior do ‘eu pensante’. 
Mas não basta executarmos a atividade de ‘pensar’ para automati-
camente experienciarmos esta sensação interior: é necessário focar 
toda a nossa atenção – de que fala Bergson – na própria atividade 
ela mesma, não nos preocupando com a realidade ausente, isto é, 
com o lugar que ocupamos quando pensamos. Ora, nesta situação, 
«passado e futuro são igualmente presente»75, perdendo totalmente 
o seu significado sequencial, e reduzindo-se a este presente intenso 
ou constante – que equivale ao presente criado pela ação na esfera 
pública.

O Homem – quando pensa – vive neste meio, neste presente 
constante, que é, no entanto, uma dura batalha que trava durante 
toda a sua vida – contra o peso morto do passado, contra os erros, 
os desastres, e todo o sofrimento nele contido, lançando-se esperan-
çoso para à frente; mas, simultaneamente, não sabe o que o futuro 
lhe reserva, tem medo do que desconhece, e sabe profundamente 
que a sua anulação é a única certeza. Ele não pode antever os pró-
ximos passos da humanidade, porque o futuro depende da vinda de 
novos seres ao mundo e, consequentemente, de novas ações, novos 
começos. Por isso, resguarda-se também no passado, na quietude, 
na certeza do que já não pode ser de outra forma, e com nostalgia 
recorda os momentos acabados, querendo, por força, trazê-los nova-
mente para o presente, revivê-los. Ora, esta revivência do passado 
e lançamento para o futuro não corresponde à sequência natural do 
tempo quotidiano – passado, presente e futuro, sempre com a mesma 
direção – mas apenas é possível porque o pensamento constrói um 
tempo interior para si. Neste tempo, o próprio presente está rodeado 
de passado e futuro – por essa razão, o tempo quotidiano é o verda-
deiro inimigo do pensamento. 

Por outro lado, sem o Homem e as suas atividades físicas e 
mentais, não haveria sequer diferença entre passado e futuro, mas 
somente eternidade. Ou seja, é porque o Homem existe que o tem-
po não é compreendido como um rio que flui constantemente, onde 
74.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 202: «He has two antagonists; the first presses him 
from behind, from his origin. The second blocks the road in front of him».
75.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 203.
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absolutamente nada perdura. Somente ele, impondo a sua nature-
za mortal, pode romper com a indiferença dos ciclos da Natureza, 
inserindo-se como uma presença lutadora que perverte a essência 
originária da eternidade. Por forma a elucidar a primazia da existência 
temporal humana Arendt serve-se da figura de um paralelogramo de 
forças (fig.1), que traduz, a meu ver, a ideia base da sua hipótese 
compatibilista76 relativamente ao tempo interior – a verdadeira revolta 
contra a imposição temporal. 

(Fig.1)

Da interpretação desta figura depende a compreensão de um 
dos três tipos de tempo, tal como a autora os entende: eternidade, 
tempo quotidiano, e agora, tempo interior. Assim sendo, é necessário 
atentarmos, primeiramente, na vantagem aqui inerente: como respos-
ta ao problema do ‘pensar’ se desenrolar para lá ou sobre o tempo 
limitado do ser humano, podendo atingir o vazio – esse não-lugar que 
inviabiliza a experiência temporal humana propriamente dita – temos 
então a imagem da linha oblíqua do raciocínio que, apesar de par-
tir de um ponto definido, que é o presente intenso de quem pensa, 
o seu alcance é ilimitado, indo em direção ao infinito. Todavia, esta 
força mantém uma relação de equidistância relativamente às outras 

76.  Compatibilista relativamente às teorias temporais apresentadas até agora – de 
Aristóteles, Santo Agostinho e Bergson.
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duas linhas que a circunscrevem e delimitam, a saber: o passado e o 
futuro. Portanto, ainda que o pensamento expresse a sua verdadeira 
natureza fora de qualquer espaço, e de qualquer tempo espacialmen-
te definido – como o é o tempo quotidiano – ele depende necessaria-
mente deste, porque pertence a um corpo, do qual não se pode disso-
ciar. Também relativamente às outras duas instâncias representadas 
nesta figura se pode dizer algo mais: é que o próprio paralelogramo 
de forças só existe enquanto figura se estas duas forças temporais 
colidirem entre si. Ora, esta colisão, como dizíamos à pouco, apenas 
se trava porque o Homem existe – é por ele e com ele que as linhas 
infinitas de passado e futuro, cujos início não se conhecem, somente 
os seus fins, se encontram num ponto, sendo este ponto o momento 
em que alguém dá início à atividade de pensar. De outra forma, isto é, 
na natureza, estas duas linhas jamais se encontrariam, seriam sem-
pre simplesmente o infinito, a atemporalidade, a eternidade.

Este presente ilimitado mas delimitado é a forma mais humana 
possível do Homem tocar a eternidade. O que significa que é através 
da atividade, e não da contemplação inativa – como a tradição filosó-
fica erradamente postula – que a verdadeira rebeldia contra a própria 
condição de finitude acontece. O tempo humano interior, diferente do 
tempo da esfera pública de Aristóteles, dá-se verdadeiramente no 
espírito, e não na alma ou em qualquer outro lugar celeste, porque, 
como Agostinho capta nas suas investigações, esse lugar celeste é 
onde se dá o tempo de Deus, a eternidade77, que é completamente 
diferente do tempo interior. Por outro lado, como resposta ao proble-
ma levantado por Bergson, relativamente à espacialização do tempo, 
Arendt, com o auxílio do paralelograma de forças analisado um pouco 
atrás, encontra uma solução mediana: o tempo do pensamento pode 
verdadeiramente dar-se fora do espaço de referência, desde que de-
limitado ou enclausurado por ele.

8. O lugar do ‘querer’ e do ‘julgar’ na mente humana

Mas a nossa investigação ficaria incompleta se não analisásse-

77.  A eternidade – para que não haja dúvidas – aparece como um presente cons-
tante ou intenso para o ser humano; no entanto, podemos perceber que para Santo 
Agostinho a eternidade é algo diferente, impossível de traspor para palavras e termos 
humanos.
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mos, por fim, o lugar e a função das outras duas atividades fundamen-
tais da vida do espírito: querer e julgar – que contrariamente ao pen-
samento, que lida com invisíveis – coisas sem realidade mundana – e 
tende a generalizar – pelas operações que executa na mente – estas 
duas atividades estão muito mais próximas do mundo das aparências 
e lidam com particulares, com contingentes. Contudo, não nos pode-
mos esquecer que são parte da vida da mente e como tal têm lugar 
essencialmente na interioridade de cada um – podendo até mesmo 
anular a realidade do mundo exterior, como veremos mais adiante.

Relativamente ao ‘querer’ – atividade recentemente descoberta 
com a interioridade, sendo desconhecida para os gregos78 - o que 
está em causa é, antes de mais, a implicação do próprio problema da 
liberdade. De outra forma não faria sentido algum questionarmo-nos 
acerca da faculdade de ‘querer’ – pois se necessariamente tenho de 
querer algo, então o próprio ato de querer não é livre por si mesmo; 
ora isto gera uma contradição do conceito em si mesmo: os atos vo-
luntários – próprios desta faculdade – são sempre sem necessidade 
ou contingentes, dependentes de uma escolha dos indivíduos. Assim, 
é preciso ter em conta – e isto é de extrema importância para a nossa 
investigação – que só tem sentido falarmos de vontade ou ‘querer’ 
se tivermos por base a conceção de temporalidade humana – tempo 
interior e tempo quotidiano – nunca uma faculdade com estas cara-
terísticas se pode dar na eternidade da Natureza79, nos processos 
cíclicos e na necessidade que ela envolve. Note-se que: embora a 
liberdade envolvida com o ‘querer’ seja, sem sombra de dúvida, supe-
rior aquela envolvida com a atividade de ‘pensar’ – uma vez que esta 
compreende operações lógicas que trabalham em conjunto para o 
desenvolvimento de uma sequência – nem por isso o ‘querer’ escapa 
à necessidade do cumprimento do princípio da não-contradição. 

O apogeu desta faculdade deu-se, precisamente, com o sur-
gimento da religião dominante do Ocidente: o cristianismo80. Daqui, 
como exemplos, temos o Apóstolo São Paulo e Santo Agostinho, que, 

78.  Sobre o termo ‘querer’ ou ‘vontade’, Op. Cit., pp. 15: «the Greeks “do not even 
have a word for”».
79.  Razão pela qual, segundo a autora, os gregos, que entendiam o tempo enquanto 
eternidade, não podiam conceber uma faculdade como ‘querer’, que é sempre con-
tingente e nunca absoluta.
80.  Mais tarde, com a era moderna, deu-se continuidade à antiga tradição grega de 
privilegiar o intelecto, a necessidade, a universalidade, o pensamento – ao invés da 
vontade, da contingência e particularidade.
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de acordo com Arendt, são os primeiros filósofos do ‘querer’. E temos 
também Epicteto, deste mesmo período do Império Romano, que em-
bora não sendo cristão, mas estoico, é igualmente uma figura a ter em 
conta pelo papel que atribui a esta nova faculdade. Contudo, curio-
samente, para se iniciar o estudo em torno da atividade em questão, 
temos de regressar a Aristóteles e de rever a sua quase descoberta 
da estranha lacuna que existe entre o discurso e o pensamento81. 

O ponto de partida de Aristóteles é a compreensão de que a 
razão, ou o intelecto, por si só não é capaz de gerar movimento. O 
que significa que tem de existir na alma uma outra faculdade que seja 
responsável por isto: pois, é ponto assente que a razão desenvolve 
o seu papel, de dar coordenadas ou comandos à mente humana – a 
mesma ideia encontra-se já em Platão – no entanto, estes comandos 
nem sempre são seguidos. A prova disso é que, um homem irracional, 
sem moderação alguma, pode agir apenas de acordo com os seus in-
teresses momentâneos. Assim, o ‘desejo’ enquanto fenómeno que se 
coloca entre razão e ação, parece ser um bom candidato a gerador de 
movimento: o desejo por um objeto que está ausente estimula a pró-
pria razão – que de outra forma estaria imóvel – para que esta calcule 
e procure a melhor forma de obter o desejado82. Por outro lado, «o 
desejo [enquanto tal] é influenciado pelo que está à mão; aquilo que 
é fácil de obter»83, e apenas necessita da razão quando o objeto que 
deseja está não no presente, mas no futuro – somente nesta situação, 
em que o cumprimento total do desejo implica o fator tempo, é que a 
razão entra em jogo, avaliando as possibilidades e traçando o plano 
de obtenção desse objeto. Todavia, o ‘desejar’, com a sua fugacida-
de inerente, parece ser insuficiente para explicar a complexidade da 
ação humana: porque uma ação, em sentido político, implica uma cer-
ta pré-deliberação e um planeamento escrutinado – algo que a sim-
plicidade da faculdade de ‘desejar’ não consegue abranger. Para este 
efeito Aristóteles introduz um outro termo: a ‘escolha’ – a preferência 
entre duas ou mais alternativas. A ‘escolha’ tem a principal função de 
mediar a relação entre razão e desejo, e assim, fazendo uso das pai-

81.  Op. Cit., pp. 57: «no other Greek philosopher came so close to recognizing the 
strange lacuna we have spoken of in Greek language and thought».
82.  Esta razão é aquilo a que Aristóteles chama ‘nous praktikos’ – razão prática, que 
se distingue da ‘nous theoretikos’ – razão pura ou especulativa; como se pode ler em: 
Op. Cit., pp. 58.
83.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 58.
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xões e do ‘logos’ humanos, como princípios em que se apoia, chega a 
uma decisão – é, verdadeiramente, a antecessora do ‘querer’, tendo 
um papel crucial para aquele que quer agir com um objetivo em mente 
– como é o caso de todas as ações políticas.

Mas a verdadeira natureza da faculdade em questão ainda não 
foi tida em conta – para esse fim, analisaremos primeiramente – con-
forme a ordem que consta na obra em estudo – as teses do Apóstolo 
Paulo acerca da natureza do ‘querer’, que se podem encontrar es-
sencialmente na sua famosa Carta aos Romanos. Partindo da desco-
berta socrática do dois-em-um, que hoje chamamos “consciência” – o 
diálogo mudo que se articula com o pensamento e que tem lugar na 
solidão, na interioridade do Homem – o Apóstolo, ao investigar esta 
conceção grega e descobrindo-lhe os seus possíveis contornos reli-
giosos, chega à conclusão de que este dois-em-um não é tanto um 
diálogo, mas antes um confronto constante. O ‘querer’ designa preci-
samente este confronto, a dissociação deste agregado em dois anta-
gonistas: e o que esta faculdade tem de mais paradoxal é que a disso-
ciação, ao invés de partir de uma qualquer influência exterior, é antes 
proveniente da sua própria essência. Isto é, o conflito aqui referido 
dá-se entre ‘velle’, um Eu-quero84, e ‘nolle’, algo como Eu-anulo-este-
-querer85, ou “não corresponderei a este querer” – o que significa que 
a própria natureza do ‘querer’ produz automaticamente o seu oposto, 
aquele que não-quer, e isto é de tal forma que, «se o querer não tives-
se a escolha de dizer “Não”, não continuaria a ser o querer»86. Daqui 
surge a tese da impotência da faculdade: que provém essencialmente 
do enfraquecimento inerente ao ‘querer’ enquanto tal; que, de cada 
vez que deseja algo, automaticamente produz a vontade contrária87.

Um outro filósofo, contemporâneo e em vários aspetos seme-
lhante ao Apóstolo São Paulo, é Epicteto – um professor estoico, mas 
também um escravo – é ele a próxima figura a ter em conta nesta 
investigação sobre a natureza do ‘querer’. Tal como Paulo, também 
Epicteto denuncia o intelectualismo do seu tempo: aqueles que «não 

84.  Na versão original: ‘I-will’.
85.  Na versão original: ‘I-nill’ – termo sem tradução em português.
86.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 69.
87.  Esta tese, na obra, é inferida por Arendt a partir do tema principal da Carta aos 
Romanos: a impossibilidade de cumprir a lei, porque querer cumprir a lei ativa auto-
maticamente o querer pecar – a própria lei, aquando do seu estabelecimento, postu-
lou novas formas de pecar, que antes não tinham sido consideradas pelos Homens. 
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se conduzem de acordo com aquilo que ensinam»88, são, por isso 
mesmo, hipócritas, falsos filósofos ou oradores. Mas contrariamente 
à tese da impotência, Epicteto formula – tal como a autora o entende 
– uma teoria da omnipotência do ‘querer’. Ora, para um estoico como 
Epicteto, o desejo superior comum a todos os Homens é atingir a fe-
licidade – uma ideia bastante frequente na Antiguidade clássica. No 
entanto, Epicteto está convencido de que não é possível atingir esta 
felicidade em vida. Assim sendo, o próprio objeto da filosofia, tal como 
ele o entende, é a “arte de viver a vida” – e não o estudo de todos os 
aspetos da realidade e da sua proveniência, como ditava a tradição. 
Isto é, a filosofia transforma-se e passa ela própria a ter de se reger 
pelo critério da utilidade prática, executando o papel essencial de guia 
para a felicidade. Por isso, o seu objetivo principal dentro desta con-
ceção estoica é: ter sempre à mão um conjunto de argumentos pre-
parados para cada situação da vida, por mais dolorosa que possa ser 
– mas não oferece verdadeiramente a resposta para esta felicidade.

O que aqui está em causa é a própria transformação do con-
ceito de felicidade enquanto ‘eudaimonia’ – a atividade de viver bem 
– para um conceito de felicidade muito menos ambicioso: a simples 
‘ataraxia’, a tranquilidade e serenidade da alma. Ou seja, a felicidade 
deixa de implicar um certo conjunto de virtudes e passa a estar asso-
ciada a uma vida sem tempestades, sem perturbações ou obstáculos. 
Como é que se consegue uma vida assim? A resposta do estoicismo 
é que a mente, pelas caraterísticas que apresenta, tem a possibili-
dade de lidar com as impressões exteriores, as ‘phantasiai’, como 
meros dados da consciência – o Homem tem o poder de se preocupar 
apenas com o seu mundo interior, ignorando tudo o que esteja fora de 
si, como a própria procura de conhecimento ou riqueza. Aliás, basta 
que se concentre no seu ‘eu’ interior e a própria realidade do mundo 
exterior passa a ser como uma mera ilusão – o mundo das aparências 
e o tempo a ele associado são meras convenções humanas. Para 
que estas convenções tenham algum sentido para cada um de nós, 
é necessário que queiramos ou aprovemos a sua realidade. E é pre-
cisamente aqui que a faculdade de ‘querer’ entra em jogo: a primeira 
tarefa desta atividade é a de não deixar que a mente seja afetada por 
qualquer coisa que do exterior lhe chegue; depois, uma vez que toda 
a atenção da mente está agora voltada para si própria, é possível 

88.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 73.
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prever até o que quererá o ‘querer’ – tudo aquilo que ‘é’, tal como o é 
subjetivamente para a mente do indivíduo. E apenas nesta condição, 
de atenção plena na vida interior, se pode considerar o ‘querer’ como 
atividade omnipotente: uma vez que a realidade depende exclusiva-
mente do seu consentimento, e, da mesma forma, todo o bem e o mal 
surge apenas de si e da sua vontade, tudo o que está fora desta inte-
rioridade – e que transcende o ‘querer’ – se é que tem sequer alguma 
realidade, independentemente do que aconteça no exterior: isso nun-
ca poderá ser considerado bom ou mau – pois estas são apreciações 
provenientes da atividade da mente.

O último autor que teremos em conta nesta análise é, mais uma 
vez, Santo Agostinho – um autor posterior, que vive sensivelmente 
entre o fim da Antiguidade clássica e o início da Idade Moderna. Tam-
bém ele se preocupa, tal como os autores anteriores, em dar resposta 
à pergunta adjacente: “O que é que causa o querer do ‘querer’?”89 – 
Ora, Agostinho, concordando com Epicteto, concebe igualmente que 
esta faculdade é a que mais diretamente depende do indivíduo e do 
seu poder espontâneo. Mas, numa tentativa de responder à questão 
colocada, apercebe-se de que não é possível encontrar o ponto de 
partida da vontade humana: a questão, que é quase não-argumenta-
tiva e implicando, como implica, várias descrições fenomenológicas, 
conduz a um eterno retorno, a uma sequência infinita de razões para 
querer um objeto.

Para Agostinho a dificuldade reside na própria essência da fa-
culdade: a separação do ‘querer’ é também um facto inerente à sua 
própria natureza, e é igualmente um conflito – como o é para São 
Paulo – mas desta vez entre três, e não duas, entidades: a memória, 
o intelecto, e o querer, tal como aparece na sua obra A Trindade90. 
Ora, sendo a memória e o intelecto iguais entre si, mas atividades 
separadas e sem mobilidade alguma – porque são parte constituinte 
da alma contemplativa e passiva – carecem, por isso mesmo, de uma 
outra faculdade adjacente que as conecte, que as torne num uno har-
monizado. A cura para esta harmonia, para o restabelecimento da sua 
união, é atribuída ao ‘querer’: ele comanda a memória, indicando-lhe 
o que deve reter e o que deve esquecer; e, da mesma forma, auxilia o 
intelecto – administrando a ambos o movimento necessário para que 

89.  Tradução livre de Op. Cit., pp. 89.
90.  Esta trindade é inspirada pela trindade perfeita: pai, filho e espírito santo.
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se unam entre si. Portanto, o ‘querer’ é, essencialmente, uma força de 
junção entre as faculdades da mente – e pela mesma razão se pode 
afirmar que é a atividade base para a ação, preparando o seu material 
e o objetivo a atingir.

Sobre a outra atividade da mente – o ‘julgar’ – muito pouco se 
pode dizer. Pois se o ‘querer’ enquanto atividade é recente dentro da 
história da filosofia, o ‘julgar’ quase que não tem realidade alguma 
neste campo – isto é, aquando do lançamento da obra de Arendt, pois 
mais tarde, muitos outros se interessaram pela questão. A dificuldade 
está no facto de, tal como a autora refere, ter existido – até à data – 
apenas um único filósofo que se preocupara com esta atividade e a 
sua importância. Este filósofo é Kant e as suas investigações acerca 
desta novíssima faculdade podem ser encontradas na sua obra Críti-
ca da Faculdade do Juízo.

Aquilo que poderemos conceber relativamente ao ‘julgar’ é que, 
em primeiro lugar, é uma atividade distinta do ‘pensar’ – não partilhan-
do do seu rigor lógico, nem envolvendo operações mentais rebusca-
das, como induções ou deduções. É, essencialmente, uma sensação 
interior, que, na verdade, julga muito pouco: o seu caráter é acima de 
tudo impositivo, funcionando como uma voz divina que comanda o 
corpo e a mente do indivíduo e lhe diz o que fazer – ainda que, em úl-
timo caso, a autoridade desta voz assente em leis e regras humanas 
convencionadas. Na teoria kantiana o ‘julgar’ adquire o papel de «um 
talento peculiar que apenas pode ser praticado mas não pode ser 
ensinado»91, ou seja, tem de nascer com o próprio indivíduo, podendo 
apenas ser desenvolvido. Para este treino contribui, em grande me-
dida, a razão ou o intelecto, através das suas “ideias reguladoras”92, 
convencionando o que melhor se ajusta aos pressupostos do mundo 
humano. Assim, podemos entender que o ‘julgar’ é, tal como o é o 
‘querer’, uma atividade interior que, no entanto, dialoga constante-
mente com particulares, com o mundo fora de si, ajustando-se, tanto 
quanto possível às convenções humanas – entre elas o próprio tempo 
quotidiano.

Portanto, em termos temporais, podemos concluir que, se o 
pensamento cria para si próprio uma espécie de presente intenso – 
distanciando-se completamente da esfera pública e do seu tempo re-

91.  Tradução livre de Op.Cit., pp. 215.
92.  Na versão original: “regulative ideas”.
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gente – pelo contrário, tanto o ‘querer’ como o ‘julgar’ supõem, como 
base, o tempo quotidiano. Assim, o ‘querer’, olhando para lá do seu 
próprio fim, lança-se para o futuro procurando sempre algo mais – 
mas a possibilidade de não atingir esse fim que o transcende confere-
-lhe o seu estado comum de inquietude, preocupação e medo. Já o 
‘julgar’, não padecendo desta preocupação com o futuro, analisa, ao 
invés, o passado – da ação que se deu no presente – resguardando-
-se na sua função de determinar o próximo passo, onde tudo pode ser 
avaliado com um grau superior de certeza.

Considerações finais

Neste ensaio tentámos, através de uma investigação em torno 
do conceito de tempo em Hannah Arendt, sustentar essencialmente 
duas teses principais: assim, da primeira parte, intitulada “A angústia”, 
tentámos defender – através da análise das várias atividades da vita 
activa humana e a sua relação com o tempo – que, embora a noção 
de finitude seja comum a todos os indivíduos, e isto constitua proviso-
riamente a razão para um medo angustiante – a verdadeira angústia 
para vários filósofos, como Heidegger, Nietzsche, e Hegel – no en-
tanto, esta mesma sensação de finitude pode também constituir uma 
razão para agir, para entrar em atividade, para criar constantemente 
novos começos. Este é o objetivo principal da obra Human Condition 
– relembrar o ser humano de que ele não tem necessariamente de se 
focar no anulamento do seu ser, no caminhar constante para o seu 
desaparecimento, pelo contrário, deve canalizar toda a sua atenção 
e preocupação para a possibilidade de mudar o curso da História, de 
alterar o passado, e iniciar algo profundamente novo – que é o verda-
deiro sentido de uma vida mortal e plural.

Todavia, é apenas na segunda parte do ensaio presente que se 
dá “A verdadeira revolta” – correspondendo à segunda tese que aqui 
tentámos defender. Pois, é através da faculdade mais relevante da 
vita contemplativa, o pensamento, que, mediante uma hipótese, que 
contextualmente foi entendida como compatibilista – entre as várias 
teses temporais citadas – podemos localizar e descobrir um tercei-
ro tipo de tempo, apenas acessível na interioridade de cada um. O 
tempo interior ou tempo do pensamento, é uma força resultante do 
cruzamento entre a atemporalidade – ou eternidade – da natureza e o 
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tempo que o ser humano convencionou – o tempo quotidiano – para 
que os seus feitos e a sua existência ganhassem alguma realidade 
mundana.

Somente tendo em conta as duas partes da vida humana se 
pode compreender a condição terrestre do Homem como um todo 
funcional que, como podemos concluir da análise das obras de Han-
nah Arendt, depende do papel do conceito de tempo e do seu signifi-
cado para uma vida efémera e consciente.
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