
 
 

Resenha apresentada ao Grupo Hannah Arendt - 2º sem./2019 

Aluno: Luiz Felipe Roque – Nº USP 8942576 

 

A “NOVA” DIREITA DO SÉCULO XXI: IDEOLOGIA OU TOTALITARISMO? 

RESENHA DA OBRA “ORIGENS DO TOTALITARISMO” 

 

“¿Es podemos totalitario?”, pergunta manchete do espanhol El Pais; “Totalitarianism          

in the age of Trump: lessons from Hannah Arendt”, diz manchete do britânico The Guardian;               

“The Illuminations of Hannah Arendt”, anuncia o estadunidense New York Times . A            1

referência à pensadora alemã em textos de três jornais de notoriedade internacional, evidencia             

que, com a ainda mal compreendida “nova onda” da extrema direita norte-americana, latina e              

europeia, a obra de Hannah Arendt nunca foi tão atual. A frequente comparação entre o               

totalitarismo do século XX e a guinada autoritária que ora se acompanha – e, assim, a                

reprodução anacrônica das reflexões arendtianas –, no entanto, requer cautela. 

Em Origens do totalitarismo, são apresentados importantes termos e argumentos para           

uma leitura substantiva da atualidade à luz do pensamento de Arendt. Em cada uma das três                

partes da obra, a autora destaca fenômenos que, conjuntamente, “culminaram” na experiência            

totalitária do século XX: antissemitismo, imperialismo e totalitarismo, respectivamente.         

Assim, na primeira parte, Arendt elabora o panorama histórico que ronda a situação dos              

judeus pré-Holocausto, vinculando-os a uma situação de “conforto”: para a autora, os judeus,             

que desempenharam papel importante no financiamento do Estado-nação moderno,         

superestimaram a proteção a eles conferida pelas instituições liberais, a despeito da            

progressiva “falência” de tal modelo estatal, escancarada na primeira metade do século XX;             

ademais, Arendt procura demonstrar a presença contínua, ao longo da história, de certo ódio              

aos judeus, compreendidos como um grupo sem função na sociedade (quando não vinculado             

a males sociais) . Na segunda parte da obra, o leitor é introduzido à lógica expansionista               2

1 “O Podemos é totalitário?”; “Totalitarismo na Era Trump: lições de Hannah Arendt”; “As iluminações de                
Hannah Arendt”. Disponíveis em:    
https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/01/totalitarianism-in-age-donald-trump-lessons-from-hannah-ar
endt-protests;https://www.nytimes.com/2018/06/20/opinion/why-read-hannah-arendt-now.html;https://elpais.co
m/elpais/2015/02/18/opinion/1424286643_521697.html. Acesso em 26 nov 2019. 
2 “Do mesmo modo como os judeus ignoravam completamente a tensão crescente entre o Estado e a sociedade,                  
foram também os últimos a perceber as circunstâncias que os arrastavam para o centro do conflito. (...) Durante                  
mais de cem anos o antissemitismo havia, lenta e gradualmente, penetrado em quase todas as camadas sociais                 
em quase todos os países europeus até emergir como a única questão que podia unir a opinião pública”.                  

1 

https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/01/totalitarianism-in-age-donald-trump-lessons-from-hannah-arendt-protests
https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/01/totalitarianism-in-age-donald-trump-lessons-from-hannah-arendt-protests
https://www.nytimes.com/2018/06/20/opinion/why-read-hannah-arendt-now.html
https://elpais.com/elpais/2015/02/18/opinion/1424286643_521697.html
https://elpais.com/elpais/2015/02/18/opinion/1424286643_521697.html


 
 

europeia sobre os continentes africano e americano, à mobilização nacionalista resultante de            

um “imperialismo” interno, do próprio continente europeu, e ao surgimento e à            

marginalização das minorias e dos apátridas, os quais, sem a tutela de um Estado nação ao                

qual estivesse vinculado (sem o “direito a ter direitos”), tinham seus direitos humanos             

absolutamente ignorados (ARENDT: 2012, p 403). Tal exclusão e marginalização foi           

indispensável ao posterior expansionismo e ao esboço nazista do domínio total. 

É na terceira parte da obra, intitulada “Totalitarismo”, que a autora tece sua narrativa              

histórica do nazismo alemão e do bolchevismo soviético, dela extraindo as características            

essenciais do movimento totalitário, fenômeno sui generis dentre as formas de governo então             

reconhecidas pela teoria política e, portanto, distinto das ditaduras tradicionais (Ibidem: 2012,            

p. 611). A primeira parte desta resenha se propõe à análise de um componente particular do                

totalitarismo, qual seja, a ideologia, cabendo, para tal, debruçar-se sobre esta terceira parte de              

Origens do totalitarismo, em especial seu último capítulo. A segunda parte, por sua vez,              

refletirá, a partir de tal análise, à atual ascensão de discursos que operam de forma semelhante                

às ideologias estudadas por Arendt, o que os leva, por vezes, a ser interpretados como               

evidência de um totalitarismo de seus porta-vozes. 

 

1.0. O MOVIMENTO TOTALITÁRIO E A IDEOLOGIA: UMA (IN) DEFINIÇÃO 

 

A busca por uma definição do totalitarismo na obra de Arendt talvez implique um              

esforço de Sísifo: quanto mais o leitor avança no livro, menos terá um conceito pronto para o                 

fenômeno, pela multiplicidade de fatos e perspectivas na obra apontados, bem como por uma              

resistência da autora a definições simples. De fato, esta parece uma característica comum a              

todos os termos utilizados em Origens do totalitarismo: a preocupação de Arendt não está na               

apreensão de conceitos (como no trabalho primordial de um filósofo) ou teorias que             

reproduzam leis universais (como no de um cientista), mas na compreensão dos fatos             

históricos. Assim, não cabe aqui definir tal movimento (que, justamente pela transitoriedade            

do “mover-se”, apresenta, por definição, a indefinição), mas sim mencionar três componentes            

essenciais ao totalitarismo: terror, ideologia e solidão. Trata-se, assim, de uma espécie de             

governo “cuja essência é o terror e cujo princípio de ação é a lógica do pensamento                

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo (trad. Roberto Raposo). São Paulo: Companhia das Letras, 2012,              
p. 53. 
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ideológico” (Ibidem, p. 632), terror esse maximizado pela atividade policial em torno de um              

“inimigo objetivo” que torna a todos os homens suspeitos, isola-os destruindo a esfera             

pública (e, assim, seu agir comum) e, mais que isso, a esfera privada, provocando em cada                

um deles a sensação de não pertencimento ao mundo (p. Ibidem, 634) e de desconfiança               

generalizada. A essência do totalitarismo, portanto, é a eliminação de tudo aquilo que não é               

digno, em prol de um processo maior, a “lei natural do movimento” da história (Ibidem, p.                

617), inibindo o agir comum e mesmo a liberdade individual, a espontaneidade dos homens.  

Já a ideologia, compreendida como princípio da ação totalitária, consiste em uma            

“estrutura” de pensamento que incide sobre a história (como destaca a autora, trata-se,             

literalmente, da “lógica de uma ideia”) (Ibidem, p. 624). É pela ideologia que a história pode                

ser explicada como processo único e coerente (Ibidem, p. 625) e, por essa razão mesma,               

“todas as ideologias contêm elementos totalitários, mas estes só se manifestam inteiramente            

através de movimentos totalitários” (Ibidem, p. 626) – segundo a autora, as ideologias são              

intrinsecamente totalitárias em virtude de três elementos que lhe são constitutivos. O primeiro             

deles é a pretensão de explicação total: uma ideologia é sempre voltada a compreender              

passado, presente e futuro - conforme sua lógica, o movimento da história por ela              

“identificado”. O segundo, a emancipação da realidade: a ideologia constrói uma realidade            

fictícia (“mais verdadeira”), que independe dos fatos novos que a ela não convenham. Por              

fim, como terceiro componente, Arendt aponta a libertação da experiência pela           

demonstração: como todo processo lógico a ideologia deve ser imitada e demonstrada –             

estabelecidas suas premissas, esta jamais aprende com a realidade e com novas experiências             

(pois a explicação simples de um processo único e coerente inadmite qualquer contradição)             

(Ibidem, pp. 626-627). A essência totalitária da ideologia, portanto, é a subsunção da história              

a uma lógica, um processo infinito ao qual os homens se submetem, renunciando à sua               

liberdade interior (de começar algo novo). 

 

2.0. UM NOVO PENSAMENTO IDEOLÓGICO? 

 

A ascensão, nacional e internacional, da direita ultraconservadora na segunda metade           

desta década (2015-2019), caricaturada sob figuras como Donald Trump, Jair Bolsonaro,           

Marie Le Pen, entre outros, resulta de uma profusão de discursos de teor fortemente              

ideológico (ao menos no sentido de que contradizem, por vezes, fatos, evidências ou             
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argumentos científicos) que procuram explicar determinados problemas sociais e destruir          

soluções que não se alinhem à direita, ou propor soluções a ela alinhadas (quando não               

procuram simplesmente instaurar certo terror). São exemplos desses discursos simples a           

suposição (sem qualquer prova ou indício) de que queimadas na Amazônia brasileira            

ocorridas na segunda metade deste ano (2019) resultaram da ação criminosa de            

“‘ongueiros’(...) contra o governo do Brasil” , ou de que há uma “doutrinação” nas escolas              3

infantis que “estimula o homossexualismo” . Outro exemplo são os discursos anti-imigração           4

que vinculam este fenômeno aos males socioeconômicos de um país, como o de que a               

construção de um muro entre o México e os Estados Unidos “pararia a entrada de criminosos                

e drogas perigosos” nos EUA ou de que “para a maioria dos franceses, a imigração massiva                5

é uma opressão” . 6

De fato, tais discursos, semelhantes a “teorias da conspiração” consistem em uma            

verdadeira emancipação da realidade comprometida com a demonstração de certa forma           

conspiratória de pensamento (características apontadas por Arendt ao tratar da ideologia):           

pouco importam evidências, provas ou dados estatísticos, a retórica simples, que explica            

problemas complexos de forma maniqueísta, deve ser difundida e reiterada até se tornar uma              

verdade “mais verdadeira” que a realidade. Entretanto, cabe a ressalva de que ainda não se               

verificou nessa “nova” direita a pretensão de uma explicação total: ainda que se verifiquem              

certas profecias (do futuro grandioso da nação, por exemplo) ou revisionismos históricos,            

falta-lhe, ainda, esse elemento central para sua compreensão como autêntica ideologia. Estes            

discursos, portanto, ainda não detêm a consistência verificada em ideologias como a            

bolchevique ou a nazista, estudadas por Arendt: nestas últimas, a explicação total é guiada              

por princípios (como a luta de classes ou o domínio de uma “raça” superior) que atribuem sua                 

lógica própria à explicação de problemas sociais e da história. Os discursos conspiratórios,             

portanto, não configuram uma ideologia propriamente dita, mas sim micro-ideologias difusas           

que talvez venham a se combinar em uma unidade discursiva sob um princípio orientador ou               

3 Cf. Bolsonaro levanta suspeita sobre ONGs por queimadas na Amazônia.           
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-levanta-suspeita-sobre-ongs-por-queimadas-na-
amazonia,70002976284. Acesso 28 nov 2019. 
4 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,kit-do-mec-estimula-homossexualismo-diz-bolsonaro,699968 
5 Cf. Trump said Mexico would pay for the border wall. Now what?             
https://www.washingtonpost.com/business/trump-said-mexico-would-pay-for-the-border-wall-now-what/2019/0
5/30/905765a6-828f-11e9-b585-e36b16a531aa_story.html 
6 Cf. En vue du premier tour, Marine Le Pen mise tout sur le discours anti-immigration.                
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/18/en-vue-du-premier-tour-marine-le-pen-
mise-tout-sur-le-discours-anti-immigration_5112712_4854003.html. Acesso em 27 nov 2019. 
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que simplesmente constituam uma nova forma de se pensar a ideologia, não alcançada pelos              

estudos de Arendt. Afinal, é evidente que a velocidade e o grau de propagação destas teorias                

é desarticulado e que a internet (cujo grau de desenvolvimento não podia ser dimensionado              

por Arendt à época das Origens) tem papel relevante nesta difusão. Afinal, esta é a grande                

vantagem do pensamento arendtiano: não constituir uma teoria fechada a ser repetida e             

comprovada sob demonstração, mas um pensar aberto ao novo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Afirmou-se, acima, que em Origens do totalitarismo, Hannah Arendt não propõe uma            

teoria própria de compreensão da história (até mesmo porque, como se demonstrou, tal             

intuito implicaria um cunho meramente ideológico, de explicação simples de um processo            

único e coerente de se explicar o movimento da história), mas sim a compreender, de forma                

autêntica, um passado então recente (o Holocausto) e os fatos que nele culminaram. Se, por               

um lado, uma leitura atenta da obra permite afirmar que o totalitarismo, em suas              

características e elementos apresentadas por Arendt, ainda não se confunde com a “nova             

onda” autoritária no Ocidente, por outro, cabe reconhecer que os discursos propagados por             

adeptos dessa direita operam de forma semelhante àquilo que Arendt denomina ideologia (daí             

a importância de se distinguir e compreender, com clareza, os elementos que compõem as              

reflexões das Origens). 

A confusão entre esses discursos e o totalitarismo se justifica pelo fato de que toda               

ideologia, de esquerda ou direita, porta, em sua estrutura mesma, traços totalitários, devidos à              

explicação simples e à limitação da liberdade dos agentes por um modo de pensar o               

“movimento da história”. Ao que parece, há ainda uma ideologia em construção ou uma nova               

forma, difusa e microfísica (para tomar emprestada a terminologia de Michel Foucault) do             

pensamento ideológico, que, por si mesma, porta elementos totalitários. Que a história não é              

cíclica e que não se deve esperar a repetição idêntica de fatos e movimentos, a própria teoria                 

arendtiana, esperançosa com a natalidade e seu potencial de agir inovador, já mostra. É              

imprescindível, por ora, a compreensão destes fenômenos – e Hannah Arendt é certamente             

das autoras mais importantes para a próxima década, que navega sob o mau tempo rumo a                

terras incertas. 

(São Paulo, 29 de novembro de 2019) 
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