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Resumo: O objetivo do presente artigo é analisar a temática do amor especificamente cristão nas 
Obras do amor de Kierkegaard em comparação com a temática da bondade tratada por Hannah 
Arendt na Condição humana. O primeiro tipo de amor, diferentemente do amor grego, que se 
calcava na afinidade, parece não mais eleger e a figura do próximo – que não possui 
necessariamente nenhum tipo de beleza ou virtude – torna-se sua base devido ao imperativo do 
dever de amar. Já o conceito de bondade parece igualmente baseado nos cristianismo e, no 
entender, da filósofa alemã, se constitui num entrave para a vida pública e parece fortemente se 
opor à tradição política. Nesse sentido, nosso intuito é aqui pontuar estas duas concepções e 
observar criticamente as teses dos dois pensadores, averiguando o quanto elas dialogam entre si e 
em que ponto se confrontam. 
Palavras-chave: Amor, Ética, Hannah Arendt, Kierkegaard, Política. 

 
Abstract: The aim of this paper is to analyze the theme of love specifically Christian in the 
Kierkegaard´s Works of Love compared with the themes of kindness addressed by Hannah Arendt on 
Human Condition. The first type of love, unlike the Greek love, which is wedged in affinity does not 
seem to elect more and figure the next - not necessarily having any kind of beauty or virtue - 
becomes its base due to the imperative duty to love. Already the concept of goodness also seems 
based on Christianity and, in the opinion of the German philosopher, constitutes an obstacle to 
public life and seems strongly oppose political tradition. In this sense, our aim here is to score these 
two concepts and to critically observe the theses of the two thinkers, checking how they interact 
with each other and at what point they face. 
Key words: Love, Ethics, Hannah Arendt, Kierkegaard, Politics. 

 
 
INTRODUZINDO O TEMA: HANNAH ARENDT, LEITORA DE KIERKEGAARD 
 
 
Dois autores foram fundamentais para a leitura kierkegaardiana de Arendt. O 
primeiro é o tradutor Theodor Haecker, que vai verter Kierkegaard para o alemão 
e o torna disponível a uma série de filósofos de língua germânica do século XX, 
dentre os quais podemos citar, além da própria autora, pensadores como Adorno, 
Luckács, Benjamin, Heidegger, Löwith e Jaspers. O segundo, foi Karl Jaspers. 
Arendt, que foi sua aluna e orientanda na tese O Conceito de amor em Santo 

http://revistapandora.sites.uol.com.br/Kierkergaard/autores.htm
http://revistapandora.sites.uol.com.br/edicao23.htm
http://revistapandora.sites.uol.com.br/index.htm
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Agostinho, certamente era sabedora dos elogios do seu mestre a Kierkegaard, 
presentes em sua obra A situação espiritual do nosso tempo:  
 

A primeira crítica acabada de sua sociedade, distinguindo-se por sua seriedade de 
todas as críticas precedentes, foi trazida por Kierkegaard. Sua crítica é a primeira que 
ouvimos como uma crítica também para nosso tempo; é como se houvesse sido 
escrita ontem (JASPERS Apud KIERKEGAARD, 2001, p. 02).  

 
Certamente alguns dos seus comentários foram compartilhados não apenas por 
Arendt, mas também por Husserl, Heidegger, Löwith. Assim como também estes 
mesmos comentários foram rechaçados por Lukács na sua conhecida obra O 
assalto da razão. Ali o filósofo húngaro pontuará que, no seu entender, Löwith se 
equivoca ao colocar Kierkegaard e Marx na mesma perspectiva, bem como se 
equivoca ao abordar todos os pós-hegelianos como se esses fossem um grupo 
unitário1. 
 
Seguindo a pista agostiniana a relação entre fé e razão, o salto da fé em 
Kierkegaard parece se constituir no interesse da filósofa. Segundo Arendt, o 
primeiro dado que temos que notar é que, ao saltar da dúvida para a crença, o 
autor dinamarquês traz a própria dúvida para a discussão religiosa. Tal tradição faz 
com que o pensador possa ser visto em paralelo com grandes autores cristãos 
como Pascal, por exemplo. Além disso, sua contribuição também afirma, num 
tempo em que ciência moderna se estabelece como forte crítica da religião, uma 
transferência do debate do campo das observações para o campo da 
interioridade, único local onde a crença pode se desenvolver e nutrir. Notemos 
aqui que tal pista, além de demonstrar a herança agostiniana, tem a sua 
repercussão também na literatura contemporânea, como em Dostoiévski, por 
exemplo, tal como aponta a autora alemã:  
 

Não há sintoma mais claro desta moderna situação religiosa que o fato de 
Dostoiévski, talvez o mais vívido psicólogo das crenças religiosas modernas, ter 
retratado a fé pura no caráter de Mishkin, ‘o idiota’, ou de Alioscha Karamázov, que é 
puro coração porque ingênuo (ARENDT, 2000, p. 57). 

  
Arendt aponta, com extrema clareza, que o desejo de Kierkegaard é afirmar a 
dignidade da fé contra a razão e o raciocínio. Cabe, contudo, esclarecer que não se 
trata aqui, em momento algum, de defesa do irracionalismo ou de fideísmo 
simplório. O que o autor dinamarquês parece afirmar é que a razão humana não é 

                                                           
1 Referimo-nos aqui ao texto clássico de Löwith: LÖWITH, Karl. De Hegel à Nietzsche. Paris: Gallimard, 1969. 
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capaz de nos conduzir a uma explicação cabal de todas as coisas e, por isso 
mesmo, a fé só pode ser entendida como absurda ou paradoxal. Kierkegaard 
também não parece combater no mesmo campo do debate teórico da ciência 
moderna e do racionalismo, logo não se pode tomá-lo como irracionalista. Sua 
questão é muito mais localizada no campo da interioridade humana. Por isso, para 
ele, tanto se equivoca uma religião que deseja se afirmar racionalmente como um 
racionalismo científico que deseja explicar tudo, a qualquer preço, inclusive a fé e 
a religião. 
 
Desse modo, tal como pontua Arendt no seu texto Søren Kierkegaard, parecem 
existir, ao menos na época da feitura desse texto, duas recepções do autor 
dinamarquês. A primeira é uma recepção um tanto esquecida, isto é, a obra do 
pensador fica restrita a Dinamarca e demora muito tempo a chegar ao restante da 
Europa. A segunda é a recepção que efetivamente se conhece, sobretudo na 
Alemanha, entre os anos 20 e 30. Muito por conta das traduções de Christoph 
Schrempf e, posteriormente, Theodor Häcker. Tal fase revela um Kierkegaard 
tipicamente defensor do autêntico cristianismo e em luta franca e aberta contra a 
cristandade. 
 
Contudo, notadamente no contexto alemão da Segunda Guerra, onde o ideal 
cientificista parece falar cada vez mais alto, Kierkegaard é relegado a um segundo 
plano. Afinal, não se podia dar aqui crédito a um mestre da desconfiança se o 
interesse era exatamente afirmar peremptoriamente algumas coisas. Por isso, 
“[...] foi apenas nos anos pós-guerra, quando surgiu uma vontade de demolir 
estruturas intelectuais ultrapassadas, que a Alemanha, veio a oferecer um solo 
onde o pensamento kierkegaardiano poderia lançar raízes” (ARENDT, 2008, p. 74). 
Com efeito, Hannah Arendt também acredita que Nietzsche é uma espécie de 
preparador do terreno germânico onde Kierkegaard pôde florescer:  

 

Nietzsche e a filosofia da vida (Lebensphilosophie), Bergson, Dilthey e Simmel haviam 
preparado o terreno para Kierkegaard na Alemanha. Com Nietzsche, houve a 
primeira ameaça aos postulados fundamentais da filosofia sistemática, pois a 
destruição nietzschiana dos velhos pressupostos psicológicos revelou as energias 
extrafilosóficas, psíquicas e vitais que de fato levavam os filósofos a filosofar. Essa 
revolta de um filósofo contra a filosofia iluminava a situação do próprio filosofar e 
insistia que o filosofar era filosofia. Isso significava o resgate da subjetividade do 
indivíduo (ARENDT, 2008, p. 74). 

 
Kierkegaard configura-se claramente aqui como o autor crítico do cristianismo do 
seu tempo e crítico do sistema hegeliano. A questão do indivíduo, um tema 
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moderno por excelência e presente nos melhores debatedores da época, é aqui 
recuperado juntamente com uma investigação profunda sobre interioridade e 
subjetividade. Tais temas remontam tradições ainda mais longínquas como a 
tradição socrática e a agostiniana. A pergunta que Arendt aqui se coloca é se a 
Alemanha do pós-guerra foi capaz de assimilar a filosofia kierkegaardiana, ou seja, 
se ela foi capaz de inserir, no debate filosófico tais questões e temas tão 
marcantes como paradoxo, existência e a crítica do próprio conceito de história. 
 
Para Arendt, Kierkegaard não deixa de ser o pai de uma espécie de ceticismo 
radical que atinge tanto católicos como protestantes. Tal aspecto do pensamento 
kierkegaardiano não advém apenas de seus escritos, mas antes da sua biografia 
pessoal e do seu exemplo. O autor vive numa sociedade que já se encaminha para 
uma profunda secularização, mesmo na Dinamarca, sempre tão marcada e regida 
pelos ditames eclesiásticos. Com efeito, “Kierkegaard foi o primeiro pensador a 
viver num mundo muito semelhante ao nosso, isto é, um mundo totalmente 
secularizado oriundo do Iluminismo” (ARENDT, 2008, p. 75).  
 
O desafio de Kierkegaard diante da secularização parece, portanto, ainda maior do 
que o desafio dos primeiros tempos do cristianismo, onde esse era claramente 
seguido por uma minoria. Nos tempos modernos, onde a secularização e a 
desconfiança se instalam não é preciso apenas afirmar o cristianismo, mas é 
preciso afirmá-lo quando todos o negam através de teses e argumentos muito 
bem elaborados. Por isso, “[...] ser radicalmente religioso em tal mundo significa 
estar sozinho não só no sentido em que a pessoa se posta diante de Deus, mas 
também no sentido de que ninguém mais se posta diante de Deus” (ARENDT, 
2008, p. 76). Em outras palavras, não parece mais haver comunidade cristã, mas 
alguns indivíduos que ainda buscam manter a integralidade da mensagem cristã. 
 
Contudo, ao mesmo tempo, esse eu não é um egoísmo, mas uma renúncia ao 
mundo temporal, um voltar-se para Deus. A existência se realiza plenamente em 
Deus e nele podemos nos realizar ou dele podemos nos afastar, por decisão da 
nossa vontade. Há aqui uma tensão permanente entre o desejo humano e a 
submissão do desejo ao divino. Tudo isso aparece em Kierkegaard cercado pelos 
pseudônimos, pela lógica e pela estratégia própria de cada um deles. Temas 
estéticos e pseudônimos podem parecer, a um primeiro olhar fortemente 
influenciados pelo romantismo, mas, para Arendt, tanto Kierkegaard como 
Nietzsche representam superações do romantismo. Em ambos os autores, pode-
se perceber a transformação de meros problemas estéticos em problemas éticos e 
de existência. Nesse sentido, “Kierkegaard pagou com sua vida as dívidas que o 
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romantismo havia acumulado com uma liberalidade descompromissada” 
(ARENDT, 2008, p. 77). 
 
 
O AMOR CRISTÃO EM KIERKEGAARD: AS OBRAS DO AMOR 
 
 
Talvez um dos aspectos mais marcantes da ética kierkegaardiana - aquele 
compromisso que Arendt pontua como cristianismo exemplar numa era 
secularizada- possa ser atestado numa leitura das Obras do amor. Ali é possível 
constatar, até mesmo com certa facilidade, a ligação do pensamento 
kierkegaardiano tanto com a figura de Sócrates como com a figura de Cristo. 
Como já observaram diversos comentadores de sua obra, o pensador 
dinamarquês parece situar-se entre esses dois pólos. Tal fato não é, a rigor, algo 
novo. Afinal, desde o início do cristianismo, diversos autores operaram tal 
aproximação entre Sócrates e Cristo. A novidade é que Kierkegaard, bem ao seu 
modo, analisa não somente as semelhanças entre eles, mas também as suas 
dissemelhanças, tal como já enunciava, em 1841, na primeira tese do Conceito de 
ironia: “[...] a semelhança entre Sócrates e Cristo está posta precipuamente em 
sua dissemelhança” (KIERKEGAARD, 1991, p. 19). Por isso, pode-se dizer, sem 
medo de errar, que a ironia socrática é o fio condutor de toda a obra 
kierkegaardiana, como muito bem já enunciou Henri-Bernard Vergote2. 
 
Nesse mesmo espírito, podemos nos aproximar das Obras do amor. Tal trabalho é 
composto de duas séries de discursos que possuem o objetivo de analisar a 
temática do amor, ou como diz o próprio subtítulo da obra, são algumas 
considerações cristãs em forma de discursos. A temática do amor é algo constante 
na filosofia desde os antigos gregos, notadamente em Sócrates, mestre da erótica 
e sedutor de jovens (a quem conduzia à filosofia), em Platão, cujo diálogo 
Banquete tornou-se célebre em toda a tradição filosófica ocidental e até mesmo 
em Aristóteles, que explora a teoria da amizade (philía), que deve, no seu 
entender, ser o sustentáculo das relações sociais entre os homens.   
 
Entretanto, a obra kierkegaardiana, ainda que faça muitas referências ao filósofos 
antigos, avança em relação a eles. Além disso, ela traz ao amor a idéia de dever. 
Trata-se do imperativo evangélico Tu deves amar. Tal ordem é expressa com 
clareza nos evangelhos, tendo forte relação com a moral protestante e sofrendo, 

                                                           
2 VERGOTE, Henri-Bernard. Sens et Répétition. Paris: Cerf/Orante, 1982. (2 v.). 
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de forma inevitável, a influência da moral kantiana, ainda que operando num 
registro distinto desta. 
 
Amar, na perspectiva socrática, relaciona-se ao erótico e ao poder da sedução. 
Aquele que ama por essa perspectiva age de maneira egoísta, pensando sempre 
em si mesmo e na sua auto-realização. O importante aqui é escolher e seduzir. O 
grande objetivo desse tipo de amor não reside na posse, mas na conquista. Tal 
configuração amorosa é explorada por um dos pseudônimos kierkegaardianos 
Johannes, o Sedutor, autor do Diário do sedutor (da obra A Alternativa) e pode ser 
melhor observada no Banquete de Platão (notadamente na cena da embriaguez 
de Alcebíades) e também nas diversas interpretações da história de Don Juan.  
 
No quadro do amor pintado no Banquete de Platão, tal como ocorre em qualquer 
simpósio, existem muitas posições acerca do amor. O que parece ser comum em 
todas elas é que o amor é sempre uma carência, algo que antes de se relacionar 
com um(a) outro/a, parece buscar o que há de mais íntimo em nós mesmos ou um 
reencontro com nossa metade amputada, tal como apontou Aristófanes no seu 
posicionamento. 
 
A ética buscada pelos gregos (quer seja em Sócrates, Platão ou Aristóteles) 
consiste na busca da felicidade (eudaimonia). Desse modo, a definição daquilo 
que os gregos almejavam como seu ideal ético, modela também o seu conceito de 
amor. Para eles, amar é buscar sempre a sua felicidade e a sua realização. Existe 
um télos ou um objetivo a ser alcançado. 
 
Kierkegaard publica as Obras do amor em 1847, um ano após publicar o Post-
scriptum, época em que o autor religioso se desvencilha dos disfarces 
pseudonímicos e passa, ele mesmo, a assinar e a assumir suas posições. Há nessa 
obra uma contraposição ao posicionamento grego clássico, a uma ética do dever 
meramente racional (como enfatizava Kant) e, diríamos hoje, até mesmo aos 
futuros posicionamentos da psicanálise freudiana e da perspectiva adorniana 
(onde muitos não são dignos do nosso amor, que deve sempre eleger). 
 
O período de publicação dessa obra é um momento explosivo da história do 
pensamento e da política européia. Manifestos e teses socialistas são 
extremamente comuns nessa época. O debate entre liberais e socialistas e a 
disputa pelo espólio intelectual de Hegel são uma constante nesse período, 
notadamente entre os grupos da direita e da esquerda. A perspectiva 
kierkegaardiana coloca em xeque tanto o posicionamento da cristandade e de 
grupos conservadores politicamente como dos grupos socialistas, severamente 
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criticados por buscarem sua legitimação sempre nas massas e por tentarem 
superar o indivíduo. 
 
É necessário sempre lembrar que essa obra é composta de algumas considerações 
cristãs em forma de discursos. Com efeito, trata-se de uma perspectiva 
confessadamente cristã, onde o imperativo Tu deves amar ao teu próximo é a 
máxima que deve sempre ser praticada por cada indivíduo. Soma-se ainda a ela 
um acréscimo, isto é, Tu deves amar ao teu próximo como a ti mesmo. Em outras 
palavras, o amor que cada um tem por si mesmo deve ser a medida igualmente 
destinada ao próximo. O próximo não deve ser objeto de nossa escolha e nem de 
nossa perspectiva estética, antes pode ser até mesmo aquele que é mau e feio. 
 
O amor cristão não é procedente do indivíduo, mas de Deus. Entretanto, cabe ao 
indivíduo cumprir o mandamento do amor. Todavia, diante de um mandamento, 
há sempre a liberdade humana para cumprí-lo ou refutá-lo. O amor é imperativo, 
mas é feito na forma de um convite por um Deus que preserva ao homem sempre 
a possibilidade, isto é, a vida ética. Não temos aqui um determinismo, mas uma 
escolha, tal como será apontado na Escola do cristianismo (em 1849) pelo 
pseudonímico Anti-Clímacus.  
 
A maneira que Kierkegaard escolhe para sua abordagem acerca do amor é o 
discurso. O pensador dinamarquês usa tal estratégia comunicativa durante toda 
sua produção: no período anterior a 1846 e no período posterior a essa data. 
Vergote intitula o período posterior como a segundo etapa da obra 
kierkegaardiana, ou seja, época do assumir do autor religioso. Os discursos tem 
por objetivo sempre a recusa de uma comunicação feita com a autoridade de uma 
cátedra (quer seja ela religiosa, acadêmica ou um misto dessas duas coisas). 
Tratam-se de considerações produzidas no intuito de alertar e, se possível, ajudar 
na edificação do homem comum, que sempre parece tão explorado por pastores e 
professores na cristandade dinamarquesa. Se o Zaratustra nietzschiano é um livro 
para todos e para ninguém, As obras do amor (e também a polêmica do Instante 
de 1854/1855) destina-se a todos e a qualquer um.  
 
Os discursos possuem sempre o tom irônico daquilo que pode ser dito num 
púlpito religioso ou de algo que se deseja dizer no ouvido de quem se quer 
seduzir. Por isso, e por muitas sutilezas do idioma dinamarquês (que Valls aponta 
na tradução brasileira do texto), essa obra bem pode ter sido também destinada a 
ex-noiva Regina Olsen, já casada com outro homem no período de publicação 
desse trabalho. Por isso, muito ao contrário do que uma certa tradição, 
notadamente protestante, tentou imputar a Kierkegaard, os discursos não são 
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sermões, mas apontamentos feitos por um irônico destituído de toda a autoridade 
das cátedras e grande admirador de Sócrates, o filósofo que nada sabia. Para 
Heidegger, há, inclusive, muito de filosofia nos discursos kierkegaardianos, talvez 
mais do que em muitas obras ditas filosóficas ou pseudonímicas: 
 

No século XIX, S. Kierkegaard concebeu, explicitamente, o problema da existência 
como existenciário, contudo, lhe é tão estranha que ele, no que tange à perspectiva 
ontológica, encontra-se, inteiramente, sob o domínio de Hegel e da filosofia antiga 
vista por este último. É por isso que há mais para se aprender, filosoficamente, com 
seus escritos ‘edificantes’ do que com os teóricos, à exceção do tratado sobre o 
conceito de angústia (HEIDEGGER, 1998, p. 14, nota 6).  

 
O título Obras do amor evoca ainda o amor como algo extremamente concreto e 
para ser vivido entre os homens. No entender kierkegaardiano, assim como no 
entender cristão, o amor deve sempre estar acompanhado de obras ou gestos 
efetivos. Elogiar o amor é importante e isso já o fizeram muitas poetas tais como o 
próprio Platão ou Shakespeare e o pseudonímico Johannes de Silentio, autor de 
Temor e tremor (1843). Todavia, o amor cristão exige a prática. Curiosamente, 
Kierkegaard, formado dentro de uma tradição do protestantismo clássico 
luterano, que sempre foi, ao menos, tímida com a relação entre a fé e as obras, 
afirma sua posição em defesa de uma fé que se mostre sempre viva através de 
suas obras. Este parece ser apenas um dentre os muitos paradoxos (essenciais na 
perspectiva kierkegaardiana) presentes nessa obra e nessa proposta ética 
moderna, que busca superar tanto a antiga ética grega como se diferenciar de 
uma ética de cunho mais kantiano, bebendo, para tanto, nas fontes evangélicas, 
que bem poderiam hoje nortear o debate acerca da alteridade e da convivência 
com o próximo. 
 
 
A BONDADE EM HANNAH ARENDT: A CONDIÇÃO HUMANA 
 
 
Após haver investigado a temática do amor na sua tese O conceito de amor em 
Santo Agostinho. Arendt, já ciente também da leitura kierkegaardiana sobre o 
amor, avalia a bondade e como essa se configura como contraposta aquilo que a 
antiguidade clássica compreendia como útil ou excelente. Desse modo, no seu 
entender, a bondade se afirma efetivamente com a entrada do cristianismo. Tal 
tese cristã não pode ser separada da sua completa alienação das coisas terrenas. 
Nesse sentido é que se pode compreender a sentença de Tertuliano, rememorada 
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pela pensadora: “Nada nos é mais alheio do que aquilo que tem importância 
pública” (TERTULIANO Apud ARENDT, 2007, p. 84). 
 
O cristianismo, desde os seus primeiros tempos, nutre fortes esperanças 
escatológicas e sempre aguarda pelo possível final dos tempos para qualquer 
época. Tal raiz extraterrena do cristianismo afirma-se fortemente na figura de 
Cristo e em seus ensinamentos. E é exatamente aqui que reside o nosso interesse 
de investigação, pois a atividade ensinada por Cristo foi a bondade. 
 
Uma das características mais marcantes da bondade é evitar a exposição pública. 
Logo, o seu limite consiste exatamente na exposição. Em outras palavras, não há 
bondade real se ela for exposta ou exibida para os outros ou até para si próprio. 
Há aqui uma instigante analogia: para Cristo não há ninguém bom, para Sócrates 
não há ninguém sábio. Com efeito, tal como a consciência da sabedoria equivale a 
ignorância, a consciência da bondade equivaleria ao seu fim. Há, todavia, uma 
importante distinção a fazer aqui entre o filósofo e o homem bom do cristianismo: 
o pensador pode ser só, mas nunca será efetivamente solitário na medida em que 
é acompanhado por seus pensamentos, que sempre estão presentes. Já aquele 
que pratica as boas obras, aquelas boas obras que sinalizam a bondade, ele pode 
ter muitas companhias, mas sempre estará efetivamente sozinho. Afinal, uma das 
características da boa obra é que ela se apaga. Em outras palavras, se o 
pensamento gera memória e permanece, a boa obra deve ser esquecida. Com 
efeito, a bondade está para além daquilo que é possível um homem realizar por si 
só e pela sua natureza. Logo, o seu âmbito é o da religião. Contudo, ela possui 
duas fortes marcas: ela está, ao mesmo tempo em que parece para além das 
forças humanas, ao alcance de todos e ela deve ser realizada no mundo. 
 
Segundo Arendt, a bondade nega o espaço público e pode até mesmo destruí-lo. 
Tal crítica da bondade já pode ser percebida desde Maquiavel. Para o pensador 
italiano, o critério do governante deve ser a glória e não a bondade. Com efeito, 
sua perspectiva é relacionada com a antiguidade clássica e não com a bondade 
enquanto uma virtude cristã. Seguindo a pista do filósofo, Arendt avalia que a 
bondade no espaço público tende a se corromper. Aliás, é nesse sentido que 
podemos compreender a crítica maquiavélica aos eclesiásticos, pois quando os 
religiosos participam da esfera pública de governo alteram a sua característica 
primordial, fornecendo-lhe um critério que lhe é alheio (como o de bondade, por 
exemplo) ou terminam por se corromper e abjuram dos seus  posicionamentos 
religiosos e passam a ser pautados pelo critério público da política (como a glória 
defendida por Maquiavel). Nos dois casos, e para ambos os lados, só existem 
perdas. Por isso ainda, no entender do autor florentino, igrejas reformadas e 
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novas ordens seriam ainda mais perigosas, visto que nutririam em si mesmas, uma 
idéia de bondade como critério para a vida pública e, de certo modo, sempre 
parecem querer promover reformas morais e pautadas por critérios alheios ao 
político. Além disso, segundo Arendt, o mais delicado da temática da boa obra é 
que esta acaba não sendo capaz de ser reconhecida nem mesmo na esfera da 
privatividade, posto que até mesmo o seu reconhecimento nessa esfera parece 
dissolvê-la.   

 
 

À GUISA DE CONCLUSÃO: AMOR, BONDADE E POLÍTICA EM KIERKEGAARD E 
HANNAH ARENDT 

 
 

O primeiro objetivo do presente artigo foi investigar alguns aspectos e a 
peculiaridade da leitura de Hannah Arendt sobre o pensador dinamarquês para 
aqui poder apontar semelhanças e diferenças entre os dois autores. Já a segunda 
parte de nosso texto, buscou avaliar a temática do amor especificamente cristão 
presente nas Obras do amor de Kierkegaard. Segundo o filósofo dinamarquês, tal 
tipo de amor se diferencia do amor grego exatamente por não escolher aqueles 
que seriam dignos de recebê-lo. Nesse sentido, o amor do cristianismo destina-se 
a todos, sem exclusões, enquanto o amor, na perspectiva dos antigos gregos, se 
formava na eleição e na afinidade entre aqueles que partilhavam visões comuns 
do mundo. Trata-se, portanto, de um amor a si mesmo, enquanto a ética do 
cristianismo, segundo o pensador, aponta para um dever de amar ao próximo e 
para um amor que não é egoísta, mas antes transforma o outro sempre num 
primeiro eu e se manifesta sempre em boas obras. O terceiro objetivo foi tratar da 
temática da bondade em Hannah Arendt, filósofa política formada na tradição de 
atenciosos leitores de Kierkegaard, tal como seu ex-orientador Karl Jaspers. Ela 
possui diversos textos onde dialoga com a filosofia kierkegaardiana. Entretanto, 
por uma delimitação temática, interessou-nos aqui avaliar algumas das teses 
kierkegaardianas das Obras do amor em diálogo especificamente com aquilo que 
a filósofa denominava como conceito de bondade, presente especialmente na sua 
obra A Condição humana. Tal conceito foi visto como fortemente relacionado ao 
conceito de amor do cristianismo e se constituiu em algo muito questionável na 
tradição clássica. Além disso, ele deveria ser superado pela política secularizada 
moderna, tal como defendeu Maquiavel. No entender da filósofa, a boa obra é 
basicamente privada, ao passo que a política requer a existência da afirmação do 
público e se constitui em outras bases. Nesse sentido, nosso objetivo aqui foi 
avaliar em que sentido a ética kierkegaardiana conseguiu efetivamente dissertar 
acerca de uma política e, caso tal coisa tenha sido possível, como ela ocorreu. 
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Outro objetivo foi investigar como Arendt, que julgava o conceito de bondade 
excessivamente privado, afirmou que o mesmo se constitui num entrave para a 
vida pública.   
 
Desse modo, julgamos que cabem alguns esclarecimentos, pois o que primeiro 
parece saltar aos olhos é uma divergência entre Kierkegaard e Arendt. A ênfase 
kierkegaardiana nas obras – oriundas da bondade – é muito mais efetiva do que 
pensa a autora alemã. Curiosamente a tese de Kierkegaard parece aqui muito 
mais propensa ao catolicismo – que não possui obstáculos para as boas obras – do 
que a tese de Arendt, que enfatiza tão fortemente a temática da interioridade da 
bondade (e sua impossibilidade de aparição no mundo real) que pode terminar na 
afirmação de um protestantismo arraigado e com forte marca agostiniana. 
 
Há, entretanto, um instigante ponto comum entre as duas leituras: para ambos a 
boa obra da bondade é possível a todos. A questão que, talvez, possa ser 
articulada para o posicionamento kierkegaardiano é que não parece possível falar 
aqui em uma política, pois há uma clara afirmação da transcendência em relação 
aos aspectos imanentes e isso descaracterizaria uma política tal como ela é 
compreendida desde as suas origens, isto é, como produto da ação dos homens. 
Contudo, não se pode negar a existência de uma ética cristã de responsabilidade 
social e de preocupação com o tema da alteridade. Já a postura de Arendt, que 
nega ao cristianismo um posicionamento compatível com a vida pública, parece 
não conseguir explicar a importância de diversos movimentos religiosos para a 
vida pública. Desde a Reforma Protestante – e inclua-se aqui também os 
reformadores radicais – tal fenômeno pode ser notado. Além disso, no século XX, 
o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos foi fortemente capitalizado por 
pastores protestantes, tais como Martin Luther King. A luta contra as ditaduras na 
América Latina na década de 70 também foi fortemente catalisada por cristãos 
católicos e protestantes comprometidos com as propostas da Teologia da 
Libertação. Desse modo, parece-nos que Arendt repete a tese de Maquiavel, mas 
não consegue perceber que o próprio conceito de política, de público e de religião 
foi alterado no século XX, pois não se trata mais aqui de um discussão sobre a 
virtude cristã que deve ter o bom governante. 
 
Para Kierkegaard, ao contrário do que pensa Arendt, a boa obra pode ser 
reconhecida. O seu critério é ser reconhecida socialmente, isto é, ela é 
reconhecida pelos frutos que gera, tal como ensina o espírito evangélico. Desse 
modo, não é o seu autor quem a reconhece, mas os seus semelhantes e, 
evidentemente, Deus, que é o ordenador de toda a boa obra. Ninguém deve se 
arrogar como autor de boa obra, o que geraria presunção, mas daí não se pode 
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negá-la ou apenas colocá-la na esfera de uma interioridade impenetrável. No 
mundo contemporâneo, o estatuto da política- e da religião – parecem ter se 
alterado muito e deixado ainda em suspenso um debate tão fecundo e promissor 
realizado por dois grandes autores como o dinamarquês e a alemã.   
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