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Resumo: O presente artigo objetiva apresentar o projeto "O chão da memória: Literatura e 
História em A sétima vez, de Alina Paim" e aproximar os conceitos de Hannah Arendt da 
pesquisa de Mestrado em Letras em andamento, uma vez que compreendemos que os 
conceitos trazidos pela pensadora são de importância sumária para analisar politicamente a 
obra literária em questão que apresenta-nos, através da linguagem literária, um campo para 
buscarmos compreender questões políticas e históricas de nosso país não apenas datadas e, 
por esse motivo, presas a uma determinada época, mas de importância para pensarmos a 
nossa condição hodiernamente. A linguagem literária, aqui, se mistura à linguagem 
histórica e nos proporciona desmistificá-las em suas discrepâncias para aproximarmo-las 
em favor da memória de nosso país. 
 
Palavras-chave: Linguagem, Memória e Política. 
 
 
 
Resumen: Este trabajo tiene como objetivo presentar el proyecto "La planta de la 
memoria: Literatura e Historia en la séptima entrada, Alina Paim" y llevar los conceptos del 
estudio de Hannah Arendt de Master of Arts en curso, una vez que entendemos que los 
conceptos presentada por el pensador es importante analizar políticamente el trabajo de 
resumen literario en cuestión nos presenta, a través de la lengua literaria, un campo 
para buscar el entendimiento político e histórico de nuestro país, no sólo de fecha y, por 
tanto, ligada a un determinado tiempo, pero creemos importante para nuestra condición de 
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nuestro tiempo. El lenguaje literario, aquí, se mezcla con el lenguaje histórico y nos 
da a desmitificar en sus diferencias para acercarse a ellos a favor de la memoria de nuestro 
país. 
 
Palabras clave: Lenguaje, Memoria y política. 
 
 
 
 
1. Situando o projeto 

 

Lembrar-se, do francês se souvenir, passa-nos a idéia, por conta de sua etimologia, 

de vir à tona o que estava submerso. E foi puxando pela memória origens longínquas, da 

infância e de tempos da juventude, que o personagem Teodoro, do livro A sétima vez, da 

escritora sergipana Alina Paim, trouxe à tona suas reminiscências.  Ao se abrir, aos sessenta 

e sete anos de idade, num período em que o país atravessava uma imensa repressão política, 

que tentava vedar com a censura qualquer discurso indagador sobre a história do país, esse 

personagem começou por invalidar o preconceito, em curso até os dias atuais, que restringe 

a velhice à ausência de desejo, à rigidez de atos e idéias, à improdutividade e à espera 

solitária da morte quando decidiu falar. O projeto propõe a hipótese de que o relato escrito 

por Teodoro é um testemunho do que era viver a época da repressão da ditadura militar 

brasileira e, por esse motivo, está inscrito no rol da literatura do trauma (SELLIGMANN-

SILVA, 2003). Ao buscar no passado as possíveis explicações para um fenômeno que lhe 

acontece, Teodoro faz uso da memória coletiva já que busca em suas relações com a 

família, com os amigos e pessoas da cidade de sua meninice constituir sua identidade e 

explicação para o que lhe acontece na atualidade, na primeira parte do livro intitulada “Eu, 

Teodoro”. O projeto objetiva realizar uma análise do romance a partir do móbile da 

memória (ARRIGUCCI JR., 1987), de conceitos metodológicos traçados em Ecléa Bosi 

(1994) em sua obra sobre memórias de velhos – Memória e Sociedade: lembranças dos 

velhos – e da literatura de catástrofe trabalhada por Renato Franco e Márcio Seligmann-

Silva (2003) no livro História, memória e literatura – o testemunho na era das catástrofes e 

ainda os conceitos político-filosóficos da obra de Hannah Arendt. 

No ano de 1983, é lançado o livro A sétima vez, de Alina Paim. Numa Nota 

Explicativa de Edição, fictícia, assinada por um personagem do livro, lê-se que “Decretada 



a anistia, como derradeiro parente vivo e com autorização da prima Alzira, transformo em 

leitura pública o que devia permanecer segredo de família” (PAIM, 1994, p.188). 

O segredo de família é o manuscrito que Teodoro Soares Portela, principal 

personagem do romance em tela, deixou em quatro cadernos para a esposa Alzira e o neto 

Carlos. 

Teodoro vive um tempo de lembrar (BOSI, 1994, p. 74), pois se prepara para uma 

aposentadoria pacata junto à esposa Alzira, apesar de ele parecer cético à imagem idílica de 

uma hora e lugar serenos para a velhice. Nesse momento de sua vida, o que ele denomina 

fenômeno – que é o ato de falar em época onde o silêncio era necessário para salvaguardar 

a própria vida – “Para manter a segurança que me resta preciso lacrar a boca, jamais uma 

pergunta ou declaração, sigilo absoluto”. (PAIM, 1994, p. 9) – começa a ser uma constante 

e podemos explicá-lo a partir da noção de que “durante a velhice deveríamos ainda estar 

engajados em causas que nos transcendem, que não envelhecem, e que dão significado a 

nossos gostos cotidianos” (BOSI, 1994, p. 80). 

Na primeira parte do romance, intitulada Eu, Teodoro, o personagem narra sua 

origem, fala sobre seu nascimento, sobre sua cidade natal e sobre seus pais, de como estes 

deu-lhe o nome de Teodoro e, dessa maneira,  sua narração nos leva a conhecer seu Tio 

Albano, sua professora, o padre Fidélio, personagens essenciais para que adentremos a 

segunda parte do livro de Paim (1994), denominada Epístolas aos Mortos, que, como o 

próprio nome sugere, é composta por quatro cartas que Teodoro escreve a pessoas 

importantes em sua vida e que talvez tenham a chave para explicar os motivos de os 

fenômenos o acometerem. 

Ao recriar o passado em sua narrativa, o narrador reconstrói sua visão da história 

íntima e da história social como se elas acabassem por se confundir na verdade com o 

amplo emaranhado arbóreo de uma história natural, regida ciclicamente pelos movimentos 

de degenerescência e regeneração da matéria natureza, onde a Morte retorna sempre como a 

iniludível figura recorrente. (ARRIGUCCI JR., Davi. 1987, p. 94) 

Segundo Halbwachs (2008) recorremos a testemunhos para reforçar ou 

enfraquecer e também para completar o que sabemos de um evento sobre o qual já temos 



alguma informação, embora muitas circunstâncias a ele relativas permaneçam obscuras 

para nós. “Para confirmar ou recordar uma lembrança, não são necessários testemunhos no 

sentido literal da palavra, ou seja, indivíduos presentes sob uma forma material e sensível”. 

(HALBWACHS, 2008, p. 3). 

O nosso narrador-personagem, pois, busca no móbile da memória (ARRIGUCCI 

JR., Davi, 1987) e no testemunho de pessoas que já se foram, recompor suas origens para 

explicar o que ele é, e sua identidade está ligada às relações com a coletividade, com os 

muitos grupos com os quais ele esteve em contato durante sua vida. Na infância, com a 

professora Agripina e o padre Fidélio, temos o grupo escolar e a Igreja. Adiante, temos o 

mundo do trabalho detalhado em sua fase de juventude e como esse mundo é determinante 

na formação do homem e aqui podemos verificar o intuito de “registrar a voz a vida e o 

pensamento de seres que já trabalharam por seus contemporâneos e por nós”. (BOSI, 1994, 

p. 37). 

 

2. A Literatura de testemunho 

Literatura de testemunho é um conceito que, nos últimos anos, tem feito com que 

muitos teóricos revejam a relação entre a literatura e a “realidade”. O conceito de 

testemunho desloca o “real” para uma área de sombra: testemunha-se, via de regra, algo de 

excepcional e que exige um relato. (SELLIGMANN-SILVA, 2003, p. 47). Em um extremo 

dessa modalidade testemunhal encontra-se a figura do mártir – no sentido de alguém que 

sofre uma ofensa que pode significar a morte –, termo que vem do grego mártur e significa 

testemunha ou sobrevivente. Devemos, no entanto, por um lado, manter um conceito aberto 

da noção de testemunha: não só aquele que viveu um “martírio” pode testemunhar; a 

literatura sempre tem um teor testemunhal. 

A arte da memória, assim como a literatura de testemunho é uma arte da leitura de 

cicatrizes. 

A situação política do Brasil, logo após a decretação do AI-5, em dezembro de 

1968, procurou interferir na vida cultural por meio da adoção de rígida censura dirigida 

tanto a seus vários setores como contra todo tipo de obra: essa censura – tentativa de 



suprimir a voz da sociedade – não foi senão a conseqüência, ou mesmo o prolongamento, 

da política fortemente repressiva por ele adotada no combate aos partidos e organizações de 

esquerda remanescentes da década anterior. Em 1975, com as alterações ocorridas no 

governo, os militares adotaram a política da abertura “lenta e gradual” para, entre ouros 

objetivos, obter maior apoio político e, dessa forma, administrar o fim do “estado de 

exceção”, que vigorava desde o início da década. Essa política, que reforçou o poder estatal 

e constituiu a face mais moderna de sua organização repressiva, causou grande impacto na 

vida cultural: ela implicou de fato a supressão da censura que se havia, nessa nova 

conjuntura, tornado um anacronismo. Sua eliminação logo estimulou a produção literária a 

elaborar diferentes tipos de romances, a fim de responder às exigências que emanavam 

dessa nova situação. 

Um desses foi o romance (impropriamente?) denominado de “romance-

reportagem”; outro foi o “romance de denúncia”. Ambos, porém, têm tanto o fato de 

resultarem quase que imediatamente do fim da censura como o de almejarem denunciar a 

violência e as atrocidades cometidas pelos militares e, dessa maneira, relatar os 

acontecimentos políticos da década que até então, por força da interdição, só comportavam 

a versão oficial dos fatos. (apud SELLIGMANN-SILVA, 2003, pg. 359). 

A sétima vez traz um narrador tal qual o da obra memorialista de Pedro Nava, 

segundo análise de Davi Arrigucci Jr. (1987), que parece estar proseando, ao caminhar 

aparentemente sem rumo certo, dispensando qualquer roteiro prévio, entregue a um jeito de 

falar próprio de um tipo de conversação culta, e repleta de poder de sugestão, mas sempre 

conservando traços da linguagem coloquial. A escrita segue o movimento da fala por entre 

os detalhes do assunto que vão se somando, à medida que ela envereda por novos rumos e 

acaba se ramificando em contínuas enumerações, incisos e parênteses. 

 
(Aqui, na surdina dos parênteses, nesse segundo o livro, o autor arrancou 
a pele dos encapuzados do vértice da pirâmide. Cambada de salafrários! 
Fecho o parêntese  para não bater com o esqueleto no hospício ou no 
xadrez. Antes de trancar essa porta, vou estabelecer um código. Em nossa 
época, o homem precisa de esconderijos. Escrever é ato de cunho 
perigoso. Com o ódio e a violência imperando, amor e ternura são 
fraquezas imperdoáveis. Protestar é loucura. Vou instituir os parênteses 



como clandestinidade. E, ferrolho na porta da caverna.) (PAIM, 1994, p. 
11) 

 

Para finalizarmos a colocação do projeto, importa-nos frisar que ao propormos um 

estudo da memória na obra de Alina Paim, levamos em consideração a relação ora de 

proximidade ora de afastamento entre Literatura e História e concebemos a relevância do 

projeto no que tange ao papel contributivo da Literatura para os estudos culturais uma vez 

que o romance em tela trabalha memórias contestadas – a saber, a dos velhos e a dos tantos 

desaparecidos da época da ditadura militar brasileira. E, para tanto, como já fora dito, a 

metodologia utilizada para o estudo será a análise da narrativa a partir dos seguintes 

conceitos: o benjaminiano de experiência, o de testemunho, cunhado por Seligmann-Silva, 

o de memória coletiva, trazido por Maurice Halbwachs, o da função dos velhos abordado 

por Ecléa Bosi e, especialmente, o conceito de literatura do trauma, trabalhado por Renato 

Franco. Além dos conceitos de política trazidos por Hannah Arendt, sobre o qual nos 

debruçaremos com maior vigor neste trabalho. 

 

3. A importância de Hannah Arendt para análise política do romance em tela 

 

Realizar uma análise do romance A sétima vez a partir da chave da literatura do 

trauma, do conceito de testemunho e dos estudos sobre memória individual e coletiva, isto 

é, levar em conta que a memória do indivíduo depende de seu relacionamento com a 

família, com a classe social, com a escola, com a igreja, com a profissão; enfim, com os 

grupos de convívio e os grupos de referência peculiares a esse indivíduo, demanda o 

domínio de conceitos já arrolados anteriormente e de conceitos políticos e filosóficos que, 

em nenhum outro pensador melhor abrigo poderia encontrar que em Hannah Arendt. 

Especialmente se levarmos em conta que a obra em tela trata essencialmente de um 

princípio caro à pensadora que é o de que "sempre que a relevância do discurso entra em 

jogo, a questão torna-se política, por definição, pois é o discurso que faz do homem um ser 

político" (ARENDT, 1997, pg. 11). 



Tanto a história como a memória, aqui, em nossa pesquisa, lidam com a 

descontinuidade do tempo moderno. Porém, tal postura não significa ler apressadamente 

que se desacredita numa comunicação entre passado e presente. Para tanto, citaremos o 

trabalho de Paul Ricoeur, em A memória, a história e o esquecimento, onde o pensador 

discorreu brilhantemente sobre esses mesmos tópicos que dão nome ao seu livro. Para o 

filósofo francês, “a memória seria um trabalho contínuo sempre capaz de se sobrepor a 

processos estruturais pré-estabelecidos” (RICOEUR, 2007, pg 26). 

Nossa intenção, ao longo deste artigo, é discorrer sobre como o pensamento 

arendtiano nos ilumina quanto a compreendermos a lacuna entre o passado e o futuro como 

a crise profunda do mundo contemporâneo trazida no romance A sétima vez. É importante 

sabermos que até mesmo as formas ligadas a ficcionalização, isto é, à Literatura abrangem 

um lugar de disputa quando a questão em tela é a memória. Atualmente, distanciamo-nos 

deveras das noções de história como um registro fiel do passado e essa noção norteará 

nosso trabalho. É importante frisarmos que no século passado, isto é, no século XX – 

conhecido por Era das Catástrofes-, a imensa demanda dos que foram vítimas de governos 

totalitários e repressivos deu-se em torno de movimentos pelo resgate da memória. 

E em se falando de passado, Hannah Arendt buscou no passado as chaves para o 

seu pensamento político: " A primeira coisa a ser observada é que não apenas o futuro - "a 

onda do futuro" -, mas também o passado é visto como uma força, e não como em 

praticamente todas as nossas metáforas, como um fardo com que o homem tem de arcar e 

de cujo peso morto os vivos podem ou mesmo devem se desfazer em sua marcha para o 

futuro" ( ARENDT, 1997, pg. 35). E essa chave é-nos de extrema importância para a 

compreensão dos manuscritos deixados pelo personagem de A sétima vez. 

Quando lemos as memórias desse personagem da ficção brasileira, entramos em 

contato com a idéia de que "esse passado, além do mais, estirando-se por todo o trajeto de 

volta à origem, ao invés de puxar para trás, empurra para a frente, e ao contrário do que se 

poderia esperar, é o futuro que nos impele de volta ao passado (ARENDT, 1997, pg. 35). 

Podemos, portanto, afirmar, que muito mais do que uma metodologia, os princípios 

mesmos, defendidos na obra de Hannah Arendt são norteadores de nossa pesquisa, pois não 



há como analisar o cerceamento da liberdade, especialmente da liberdade política como é o 

caso do nosso personagem, sem evocar essa autora, que escreveu livros como A origem do 

Totalitarismo e Da violência que estiveram preocupados em afirmar a liberdade do homem 

contra qualquer tentativa de subjugá-lo às forças das circunstâncias. Para Arendt, o 

totalitarismo é o mundo às avessas e, nos fala em seu artigo intitulado Compreensão e 

política que “nosso combate é um combate pela liberdade". 

Ainda podemos falar de uma outra aproximação ímpar para a nossa pesquisa que é 

a aproximação de pensamento entre Hannah Arendt e Walter Benjamin acerca da 

experiência, da noção de experiência. O domínio da experiência para Hannah Arendt é 

também o domínio da linguagem e da memória. Esta escolhe, extingue momentos, 

períodos, ocasiões e é vivida no presente e por vezes na angústia do futuro e se caracteriza 

pela permanência de um passado, no dia-a-dia da relação com o mundo que tem sua 

continuidade na comunicabilidade. É na experiência que o pensamento se elabora e é como 

experiência que ele acontece. E é na linguagem que pensamento e experiência se fazem 

vivos. 

Talvez não sejamos outra coisa que um modo particular de contarmos o que somos. 

E aqui, temos que o romance que ora analisamos, o A sétima vez, que insere a forma do 

relato autobiográfico - apesar de essa autobiografia ser fictícia - e podemos, nos reportando 

ao trabalho de Ecléa Bosi (1994), explicar a escolha pela autobiografia porque ao nos 

indagarmos sobre a forma predominante de memória de um dado indivíduo, o único modo 

de sabê-lo é levar o sujeito a fazer sua autobiografia. A narração da própria vida é o 

testemunho mais eloqüente dos modos que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória. 

Ao constituirmo-nos como seres de palavras, estabelecemos o que somos perante o 

mundo e os outros homens numa relação de alteridade, segundo Hannah Arendt. E, quando 

narramos, é quando que fazemos com que a que a linguagem, digamos, “tome consciência” 

de si. É quando, também, o tempo se converte em “tempo humano”, na medida em que está 

contado, narrado, organizado e dotado de sentido e, dessa maneira, condicionado por nós. 

É importante sabermos que para Hannah Arendt o diálogo com os outros é de 

extrema importância uma vez que é através dele que se chega a acordos. O diálogo em 



questão necessita de um espaço e, para a autora, esse espaço está constituído pela palavra e 

pela ação. Sabemos, portanto, que esse espaço, assim tomado, é o espaço público. A autora, 

podemos depreender, nos fala do espaço público como um espaço comum: 

 

A vita activa, ou seja, a vida humana na medida em que se empenha 
ativamente em fazer algo, tem raízes permanentes num mundo de homens 
ou de coisas feitas pelos homens, um mundo que ela jamais abandona ou 
chega a transcender completamente. As coisas e os homens constituem o 
ambiente de cada uma das atividades humanas, que não teriam sentido 
sem tal localização; e, no entanto, este ambiente, o mundo ao qual 
viermos, não existiria sem a atividade humana que o produziu, como no 
caso de coisas fabricadas; que dele cuida, como no caso das terras de 
cultivo; ou que o estabeleceu através da organização, como no caso do 
corpo político. Nenhuma vida humana, nem mesmo a vida do eremita em 
meio à natureza selvagem, é possível sem um mundo que, direta ou 
indiretamente, testemunhe a presença de outros seres humanos. 
(ARENDT, 1997, pg. 31) 
 
 

Aqui, não podemos deixar de perceber a relação dialógica proposta pela autora que 

nos diz que só nos distinguimos numa relação de alteridade e que os homens estabelecem 

essa relação de alteridade não apenas com os outros homens, mas também com as coisas. 

Essa distinção não pode existir fora da pluralidade. A capacidade de alteridade capacita o 

homem a definir-se a ele próprio e às coisas. E essa capacidade o torna singular. 

E de posse de tais conceitos, podemos colocar que a pesquisa em questão se 

distingue numa relação de alteridade, para se fazer singular, quando opta por analisar um 

romance da Literatura Brasileira sob o viés das memórias contestadas, isto é, das memórias 

dos que desapareceram numa época conturbada e de cerceamento da liberdade como a da 

ditadura militar brasileira. Indo mais longe, a singularidade do projeto abarca a voz de um 

grupo marginalizado que é o grupo de pessoas com mais de sessenta anos. Os velhos, 

geralmente esquecidos por já não mais produzirem, são no romance lembrado e o romance 

mesmo é narrado sob o ponto de vista de um deles. 

Sabemos, à luz de Hannah Arendt, que para definirmos algo, ou seja, para dizermos 

sobre as coisas e sobre como estão as coisas no mundo, se faz necessário fazer recortes. E 

toda vez que se faz um recorte, nomeia-se algo no mundo. Todos esses itens acontecem no 

eixo da alteridade, das relações. E todos eles ocorrem sob a égide das disputas e nunca de 

maneira inocente, transparente. Por esse motivo é que situamos nossa pesquisa como uma 



pesquisa que se dá a partir da relação com outras posições, situando-se, não de maneira 

inflexível, mas situando-se com desconfiança quanto às teorias que tomam a linguagem 

como algo dado, transparente e sem conflitos. 

A disputa de nosso personagem é a nossa disputa – uma disputa no que tange 

questões caras à linguagem. Temos um personagem que não quer calar, que busca meios na 

própria linguagem para "driblar" as muitas censuras que sofre: 

 

(Aqui, na surdina dos parênteses, nesse segundo o livro, o autor arrancou 
a pele dos encapuzados do vértice da pirâmide. Cambada de salafrários! 
Fecho o parêntese  para não bater com o esqueleto no hospício ou no 
xadrez. Antes de trancar essa porta, vou estabelecer um código. Em nossa 
época, o homem precisa de esconderijos. Escrever é ato de cunho 
perigoso. Com o ódio e a violência imperando, amor e ternura são 
fraquezas imperdoáveis. Protestar é loucura. Vou instituir os parênteses 
como clandestinidade. E, ferrolho na porta da caverna.) (PAIM, 1994, p. 
11) 

 

A liberdade, no campo da política, para Hannah Arendt, é um problema central, 

porque é a partir dela que agimos. E a política é produto da ação. Portanto, podemos inferir 

que agir está ligado semanticamente ao campo do movimento, significando, portanto, 

trazer, criar, movimentar-se. Uma vez que lidamos com a temática da ditadura militar e 

com questões como censura, medo e violência, é por demais pertinente balizar tais quesitos, 

que são próprios do romance em tela, isto é, são escritos pelo personagem que tenta burlar 

esses mesmos cerceamentos através da palavra e do discurso - campos do público, portanto, 

do político e do humano, segundo Hannah Arendt -, à luz desses conceitos arendtianos. 

Dessa forma, ao concebermos a ação e a palavra como a luta de Teodoro, em A 

sétima vez, adotamos imediatamente a noção trazida por Hannah Arendt quanto à 

necessidade da memória não como sacralizadora de um passado, mas sim como um espaço 

a nós - do tempo presente- comum e que será comum a outras gerações vindouras da 

mesma forma que foi comum a uma geração anterior à nossa. Dessa maneira, 

compreendemos os usos da memória não como nostalgia ou estar amarrado a concepções 

passadistas - como tantas vezes a própria filósofa, Hannah Arednt, teve seu pensamento 

confundido por conta de sua volta ao pensamento greco-romano, por exemplo. Muito além 



que simples nostalgia, conhecer o passado é muitas vezes, como deseja o personagem de A 

sétima vez, não repetir os equívocos históricos, políticos. Leia-se que esse tópico é ímpar 

para nós que nos situamos num século posterior ao século XX, conhecido como Era das 

Catástrofes. Para aclarar o conceito, vale lermos da autora sua concepção acerca do espaço 

comum: 

 

Só a existência de uma esfera pública e a subseqüente transformação do 
mundo em uma comunidade de coisas que reúne os homens e estabelece 
uma relação entre eles depende inteiramente da permanência. Se o mundo 
deve conter um espaço público, não pode ser construído apenas para uma 
geração e planejado somente para os que estão vivos: deve transcender a 
duração da vida de homens mortais. (pg. 64). 
 
 

E mais adiante, no mesmo A condição humana, nos diz: 

 

 

O mundo comum é aquilo que adentramos ao nascer e que deixamos para 
trás quando morremos. Transcende a duração de nossa vida tanto no 
passado quanto no futuro: preexistia à nossa chegada e sobreviverá à 
nossa breve permanência. É isso que temos em comum não só com 
aqueles que vivem conosco, mas também com aqueles que aqui estiveram 
antes e aqueles que virão depois de nós. (pg. 65). 
  

 

 

4. Conclusões 

 

Sabemos que o conceito de escrita é político porque é o conceito de um ato sujeito 

a um desdobramento e a uma disjunção essenciais. Escrever é um ato que, aparentemente, 

não pode ser realizado sem significar, ao mesmo tempo aquilo que realiza: uma relação da 

mão que traça linhas ou signos como o corpo que ela prolonga; desse corpo com a alma que 

o anima e com outros corpos com os quais ele forma uma comunidade; dessa comunidade 

com a sua própria alma (RANCIÈRE, 1995, pg.7). Ao colocarmos o ato de escrever desta 



maneira, admitimos, então, que a escrita se dá numa relação e, que por esse motivo, tem em 

conta a alteridade e o diálogo com os outros. 

Nosso personagem, vive uma época que o faz chegar à conclusão de que "Escrever 

é um ato perigoso" justamente porque escrever é também estar em relação com o mundo. 

Como nos diz a autora de A condição humana: 

Tudo o que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na 
medida em que pode ser discutido. Haverá talvez verdades que fiquem 
além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem 
singular, isto é, para o homem que, seja o que for, não é um ser político. 
Mas, os homens no plural, isto é, os homens que vivem e se movem e 
agem neste mundo, só podem experimentar o significado das coisas por 
poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. (pg. 12). 
 

Assim sendo, por tudo que vimos discorrendo ao longo do artigo, colocando em 

paralelo as situações do personagem do romance que intentamos analisar a partir do projeto 

e os conceitos de Hannah Arendt, fica claro que seus conceitos são mesmo primordiais para 

esmiuçarmos não somente a época política e também histórica Ditadura Militar no Brasil, 

como também para analisarmos o ato mesmo de escrever - tanto da autora Alina Paim 

quanto de seu personagem que deixa seus manuscritos como herança. 

E ainda de posse de três conceitos-chave de A condição humana, de Hannah Arendt, 

que são a questão do labor, do trabalho e da ação, fica-nos evidente na passagem seguinte 

porque estudar tal romance também à luz de seus conceitos é importante: Hannah Arendt ao 

colocar esses conceitos como base para compreender a condição da existência humana, ela 

assim nos fala: 

 

As três atividades e suas respectivas condições têm íntima relação com as 
condições mais gerais da existência humana: o nascimento e a morte, a 
natalidade e a mortalidade. O labor assegura não apenas a sobrevivência 
do indivíduo, mas a vida da espécie. O trabalho e seu produto, ao retrato 
humano, emprestam certa permanência e durabilidade à futilidade da vida 
mortal e ao caráter efêmero do tempo humano. A ação, na medida em que 
se empenha em fundar e preservar corpos políticos, cria a condição para a 
lembrança, ou seja, para a história. (pg. 16-7) 
 

E mais adiante, atendo-se mais especificamente a ação, nos diz: 

 



Não obstante, das três atividades, a ação é a mais intimamente relacionada 
com a condição humana da natalidade; o novo começo inerente a cada 
nascimento pode fazer-se sentir no mundo somente porque o recém-
chegado possui a capacidade de iniciar algo novo, isto é, de agir. Neste 
sentido de iniciativa, todas as atividades humanas possuem um elemento 
de ação e, portanto, de natalidade. Além disto, como a ação é a atividade 
política por excelência, a natalidade, e não a mortalidade, pode constituir 
a categoria central do pensamento político, em contraposição ao 
pensamento metafísico. (pg. 17) 
 
 

Sendo a ação, atividade política por excelência, e a atividade mais relacionada com 

a condição humana da natalidade, uma vez que temos um personagem que se vê proibido 

de agir espontaneamente, que está “com medo por dentro e por fora” e que sabe que para 

sobreviver tem que estar calado, sem ação, temos aí a imposição violenta de um modo de 

agir que leva à morte, ao perecimento do movimento, portanto, da vida. 

Tomamos conhecimento, ao ler A condição Humana, que "o mundo no qual 

transcorre a vita activa consiste em coisas produzidas pelas atividades humanas". 

(ARENDT, 1997, pg. 17) e, uma vez afetados por tal leitura e tal inferição, podemos, mais 

firmemente, nos colocar de maneira menos inflexível diante dos problemas do mundo (o 

campo do público, o político, o humano), para usar um termo querido à Hannah Arendt, 

tanto no que concerne à pesquisa em si como à situação política que por ora analisamos a 

partir do romance A sétima vez, da escritora Alina Paim. 
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