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Amor Mundi:
Handelt von der Welt, die sich als Zeit-Raum bildet,
sobald Menschen im Plural sind [...],
in der wir dann unsere Gebäude errichten, uns einrichten,
ein Permanentes hinterlassen wollen,
zu der wir gehören, insofern wir im Plural sind,
der wir ewig fremd bleiben, sofern wir auch im Singular sind,
von deren Pluralität her wir überhaupt unsere Singularität nur bestimmen können.
Amor Mundi:
Trata do mundo que se forma como tempo-espaço,
assim que os homens estão no plural [...],
em que construímos nossas casas, nos instalamos,
querendo deixar algo permanente.
O mundo ao qual pertencemos porque somos no plural,
em que permanecemos eternamente estrangeiros porque somos no singular,
cuja pluralidade, e somente ela, nos permite estabelecer nossa singularidade.
Hannah Arendt

RESUMO
ALMEIDA, Vanessa Sievers de. Amor mundi e educação: reflexões sobre o pensamento
de Hannah Arendt. 2009. 193 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2009.
Esta tese assinala, com base na obra de Hannah Arendt, a fundamental importância do amor
ao mundo para a educação. A filósofa explica que por meio da educação introduzimos as
crianças no mundo humano e aponta o impasse que surge com a perda da tradição e o
desmantelamento desse espaço comum na Era Moderna. Partindo desse problema, a questão
central deste trabalho é: como despertar nos alunos o apreço pelo mundo que nos une com os
diferentes, encorajá-los a encontrar seu lugar nele num momento em que a ausência de sentido
e a preocupação com a sobrevivência se impõem, de modo que qualquer compromisso com o
comum parece ser uma exigência deslocada e anacrônica? Arendt não propõe soluções, mas é
rigorosa ao afirmar que quem educa é duplamente responsável: pelo mundo e pelas crianças –
na educação decidimos se amamos o mundo e seus novos habitantes. Posto que a autora não
explicita o que vem a ser esse amor, investiga-se a noção do amor mundi, recorrendo ao
conjunto de suas reflexões. Entende-se que, se o mundo é o lugar das histórias humanas no
qual podemos estabelecer relações e nos revelar como pessoas, o amor a ele é uma resposta à
destruição totalitária desse espaço humano e ao não-mundo da sociedade moderna organizada
em torno do processo vital de produção e consumo. Com recurso a diversos conceitos de
Arendt, principalmente os de ação e pensamento, aborda-se e discute-se a difícil tarefa
educativa de acolher os jovens no mundo, de mostrar-lhes que, apesar de este lugar estar “fora
dos eixos”, ainda vale a pena apostar nele, e de encorajá-los para que, por sua vez,
estabeleçam seu vínculo singular com esse espaço comum e seu legado, pelo qual futuramente
serão responsáveis.
Palavras-chave: Filosofia da educação. Hannah Arendt. Mundo. Amor.

ABSTRACT
ALMEIDA, Vanessa Sievers de. Amor mundi and education: reflections on the thought of
Hannah Arendt. 2009. 193f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2009.
This thesis, based on the work of Hannah Arendt, points out the fundamental importance
which the love of the world has for education. The philosopher explains that we introduce the
children into the human world through education and shows the impasse that arises from the
loss of tradition and the disintegration of that common space in the modern age. Starting from
that problem the central question of this work is: how to arouse in the students an appreciation
of the world that joins us to different ones and how to encourage them to find their place in it
in a moment in which meaninglessness and the preoccupation with survival impose
themselves, so that any commitment to the common seems to be an out of place or
anachronistic request? Arendt does not propose solutions, but is rigorous in asserting that
whoever educates is doubly responsible – in education we decide whether or not we love the
world and its new inhabitants. Since the author does not explain what that love is, the notion
of amor mundi is investigated having recourse to many of her reflections. The understanding
achieved – provided that the world is the place of human stories where we can establish
relations and reveal ourselves as persons – is that the love of it is an answer to the totalitarian
destruction of that human space and to the wordlessness of the modern society organized
around the vital process of production and consumption. Based on diverse concepts of Arendt,
especially on those of action and thinking, we approach and discuss the difficult educational
task of receiving the younger ones into the world, of showing them that, although this place is
“out of joint”, it is still worth relying on it, and of encouraging them to establish by
themselves their singular bond with this common space and its legacy, for which they will be
responsible in the future.
Keywords: Philosophy of education. Hannah Arendt. World. Love.
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INTRODUÇÃO

As expectativas em relação à Educação Básica são múltiplas. Algumas tarefas se
apresentam como mais prementes, dentre outras razões, por dizerem respeito à futura
sobrevivência dos alunos no mercado de trabalho ou ao assim chamado desenvolvimento do
país. Contudo, a educação – que diz respeito ao compromisso que a geração mais velha
assume com relação à mais nova e que concerne ao vínculo que estabelecemos com o mundo
– não pode se resumir ao cumprimento de determinadas demandas que, por serem necessárias,
muitas vezes relegam compromissos fundamentais a um segundo plano. Embora possamos
pensar que as necessidades que se impõem precisam ser atendidas em maior ou menor grau,
isso não nos isenta frente a indagações importantes: o que queremos ensinar aos mais novos?
O que, na educação, é essencial e o que é necessário? Que tipo de relação estabelecemos com
os alunos nas instituições educacionais e qual é o mundo no qual os recebemos? Qual é a
nossa responsabilidade por esse mundo e como podemos contribuir para que os futuros
cidadãos estejam dispostos a assumir sua parcela de responsabilidade por ele?
De acordo com Hannah Arendt, o que temos de especificamente humano é a capacidade
de constituir um mundo, um espaço de convivência entre nós, que vai além da satisfação das
demandas da sobrevivência, da produção e do consumo, da tecnologia e do conhecimento,
mas que abarca as histórias e as experiências humanas, a interação entre as pessoas, suas
realizações e o sentido que atribuem a tudo isso. Se há, portanto, carências que não
escolhemos, há também facetas de nossa existência que dependem unicamente de nós, de
nossas escolhas e de nossos atos.
Essa liberdade do ser humano é um desafio para a educação. Certas necessidades são
dadas e podem ser atendidas de um modo mais ou menos eficiente, mas, quando tratamos da
liberdade, nos movemos num campo que exige mais do que competências técnicas – uma
esfera em que as decisões que tomamos dependem do nosso julgamento, dos nossos
princípios, daquilo que queremos e da forma que encontramos para conviver com os
diferentes.
A possibilidade de constituirmos e cuidarmos de um mundo comum no qual podemos ser
livres é uma questão central na obra de Arendt. Afirmar a importância desse mundo, para ela,
não é um ato gratuito, nem uma proposição meramente teórica, mas um imperativo ético que
emerge da experiência totalitária. O totalitarismo, explica a autora, eliminou a liberdade de
ação e pensamento, fez das pessoas meros executores, ou vítimas, das supostas leis da
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