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Vivemos, como nunca antes havíamos experimentado, um período de transformações que nos levaram à configuração con-
temporânea do convívio entre homens e mulheres no espaço público.Mas isso não significa a eliminação de diferenças nas 
inserções e nas formas de inserções no mundo público para os homens e para as mulheres e, sim, uma transformação das 
relações entre todos, tanto no mundo público quanto no mundo privado. Em um panorama social, político e econômico con-
temporâneo, de descartabilidade do homem, de esvaziamento do espaço público, da criação e manipulação de imagens, foco 
das reflexões de Hannah Arendt (2000, 1981,1987) em sua crítica à democracia representativa, inscreve-se também a violên-
cia simbólica preconizada por Pierre Bourdieu (2003). Nestas reflexões sobre o ser humano e o mundo contemporâneo, colo-
ca-se a questão de como se inserem as incontáveis experiências de mulheres comuns, seu pensamento, práticas e escolhas.
Descritores: Gênero, Feminilidade, Condição social.

We are experiencing a period of transformation, never experienced before, which is leading us to the contemporary way men 
and women relationship in the public sphere. This does not mean that the differences in the insertions and in the form of in-
sertions have been eliminated to men and women in the public world. It means however, that relationships among them are 
changing, both in the public and in the private world. In a social, political and economical contemporary scene, the dispos-
ability of men, the emptiness of the public space, the creation and manipulation of images, are the focus of Hannah Arendt’s 
reflections (2000, 1991, 1987) in her critique of the representative democracy. The symbolic violence of Pierre Bourdieu 
(2003) is also included. Following these reflections about the human being and the contemporary world, there is a question 
of how the numerous experiences of the common women, their thoughts, practices and choices are embedded. 
Descriptores: Gender, Feminility, Social condition.
 

Vivimos, como nunca antes había experimentado un período de transformación que condujo al establecimiento de la convi-
vencia contemporánea entre  hombres y mujeres en el espacio público. Pero eso no significa la eliminación de las diferencias 
en las formas de inserción y las inserciones en el mundo público, para hombres y mujeres, sino una transformación de las 
relaciones entre todos, tanto en el mundo público como el privado mundo. En un panorama social, político y económico con-
temporáneo, descartabilidad del hombre, el vacio del espacio público, la creación y manipulación de imágenes, se centran 
las reflexiones de Hannah Arendt (2000, 1981.1987) en su crítica de la democracia representativa, apunta la violencia sim-
bólica de Pierre Bourdieu (2003). En estas reflexiones sobre el ser humano y el mundo contemporáneo, está la cuestión de 
cómo encajar en las innumerables experiencias comunes de la mujer, su pensamiento, prácticas y opciones.
Descriptores: Genero, Feminilidad, Condição social. 

Artigo baseado em tese de doutorado, financiado pelo CNPq e intitulado: “Travessias do feminino: potencialidades no mundo”

INTRODUÇÃO

Uma reflexão, por mais breve que seja, sobre o mundo con-
temporâneo, provoca imediatamente inquietudes quanto ao 

lugar descartável do ser humano no panorama social, cultural, 

político e econômico. O funcionamento das estruturas de or-
ganização da sociedade passa a ser, no mínimo questionável, 
quando conduz o sujeito ao silêncio, a uma restrição nas reali-
zações de seus potenciais ou mesmo privação da possibilidade 
de intervenção nesta mesma sociedade.

O fato de ser mulher e também o fato da estrutura de sub-
jugação feminina ser tão antiga, como brilhantemente nos de-
monstra Bordieu1, desperta a inquietação em saber sobre uma 
verdadeira participação nos assuntos da vida e da sociedade 
pelas mulheres. Não obstante tal inquietação coloca-se, ade-
mais, a reflexão em saber como, sujeitos comuns, mulheres 
comuns, movem e criam possibilidades de transgressão e trans-
formação destas estruturas e, por conseguinte, tomam parte na 
sociedade em que vivemos. A riqueza do pensamento de Han-
nah Arendt2-5 permitiu a compreensão destas possibilidades, os 

Recebido: 09/08/2008
Aprovado: 15/11/2008



250 Saúde Coletiva 2008;05 (26):249-53 

Stasevskas KO. Fronteiras do feminino: uma breve reflexão com base em Arendt, Bordieu e Lipovetsky

gênero e saúde

A EXPERIÊNCIA DAS MULHERES...
A contribuição de pessoas comuns, No caso das mulheres en-
trevistadas, para a criação e transformação da realidade, se fez 
perceber pela força extraída pelas mulheres de suas histórias 
individuais, quando estas se traduziam em um processo de 
reconhecimento de si mesma e a consciência do sentido dos 
acontecimentos, criando reflexões, opiniões e escolhas. Quan-
do isto ocorria, apontava a potencialidade de transformação da 
realidade e passível de concretização, na medida em que ocor-

resse uma ação no espaço público. É fun-
damental a questão da singularidade para 
se pensar esta ação no espaço público, uma 
vez que “ser e aparência coincidem”7, ou 
seja, é pelas maneiras que aparecemos que 
se assinala a consistência da apresentação 
de si ao mundo e no mundo; pela palavra e 
ação, o indivíduo se singulariza.

Nos discursos das mulheres entrevista-
das é possível entrever maneiras com que 
cada uma vai construindo um percurso e 
negociando, escolhendo e moldando den-
tre as proposições sócio-culturais, uma 
marca pessoal, ou uma singularidade para 
o enfrentamento de questões cotidianas 
e de vida, encaminhamentos concretos e 
subjetivos, onde se cria um campo de pos-
sibilidades de transformação de nossa reali-
dade que se mostram em inúmeras e impre-
visíveis ocorrências mundanas.

A proposição é pensar como alguns arranjos pessoais das 
mulheres se revela, não especificamente exemplificações de 
ações, mas sim, a força potencial disto que advém em parte, da 
apropriação das experiências pessoais; e a tensão, provocada 
aí, entre “verdades” impostas pelo mundo moderno e a própria 
experiência. Isso se passa com todos, mas acredita-se que as 
mulheres experimentam do ponto de vista histórico, uma par-
ticularidade no que se refere às mudanças dos ditames impos-
tos ao seu comportamento, o que parece realçar estas tensões, 
tanto no espaço público quanto no privado, o que ajuda a en-
xergar melhor algo que se movimenta, mesmo quando são tê-
nues respostas e as potencialidades destas. Mas, dizer que isto 
se passa com todos é importante para não cair no equívoco de 
considerar estas circunstâncias históricas das mulheres uma 
condição mais especial que qualquer outra para interferir nas 
coisas do mundo. 

Neste sentido, a revelação de si mesma no espaço público 
é um acontecimento que pressupõe a apropriação da história 
pessoal não apenas na consciência e não apenas para repeti-la, 
mas sim, de forma a adquirir uma maleabilidade instrumental 
diante das vicissitudes da vida.  A experiência pessoal como 
via de novas respostas e recomposições táticas permitem o 
rompimento com as maneiras estigmatizadas de ser e se rela-
cionar que restringem a liberdade. A apropriação das experiên-
cias pessoais, constitutiva da singularidade, é talvez um primei-
ro passo para a comunicabilidade de si mesmo e lastro para a 
capacidade de fazer, quando então podemos pensar em ação 
conjunta, em diálogo plural com preservação desta singulari-
dade.

sinais de encaminhamentos, objetivos e subjetivos, de mulheres 
que não ocupam posições extraordinárias na sociedade e mes-
mo assim revelam em seus pensamentos e em suas estratégias 
de vida, a capacidade de produzir mudanças nas formas uni-
formizadas de ser e de se relacionar. 

Em pesquisa qualitativa e empírica, foram realizadas entre-
vistas abertas (em profundidade) onde se produziram os discur-
sos de mulheres entre 50 e 60 anos de idade, que resultou nas 
reflexões sobre as permanências e inovações na constituição de 
um sujeito feminino.

É então, sob o pressuposto da existên-
cia de uma “feminilidade” historicamente 
produzida e as transformações mais recen-
tes nesta referência, que emerge a presente 
reflexão. Estas transformações, por sua vez, 
apontam para uma potencialidade que re-
side na apropriação, pelo sujeito, de suas 
experiências de vida. Sobre a maneira com 
que cada mulher investe-se de sua história 
pessoal abrindo a possibilidade de subver-
são de uma feminilidade hegemônica.

Aqui, situa-se o ponto norteador deste 
artigo: sabemos que a possibilidade de to-
mar posse da própria história (no contexto 
das influências sócio culturais) pode ou 
não acontecer, mas revela-se requisito pre-
liminar para ações que minem e subvertam 
os ditames de uma feminilidade hegemôni-
ca, incluída nas formas de organização do 
poder. 

“A experiência tem por função retirar o sujeito de si mesmo, 
de fazer com que ele não seja mais o mesmo. A experiência re-
vela e oculta, tem espaços de luz e de sombras. A experiência 
não é apreendida para ser repetida, simplesmente, passivamen-
te transmitida, ela acontece para migrar, recriar, potencializar 
outras vivências, outras diferenças. Há uma constante negocia-
ção para que ela exista, não se isole. Aprender com a experiên-
cia é, sobretudo fazer daquilo que não somos, mas poderíamos 
ser, parte integrante de nosso mundo. A experiência é mais vi-
dente que evidente, criadora que reprodutora”6.

Para o melhor entendimento da construção do que se está 
chamando de uma hegemonia da feminilidade, recorre-se aqui 
à obra de Pierre Bourdieu1 em que versa sobre o estabeleci-
mento de uma estrutura de dominação responsável pela divisão 
sexual e seus princípios correspondentes. Investiga os mecanis-
mos (históricos) de des-historicização que eternizam as estru-
turas das relações sociais, criando esquemas inconscientes de 
percepção e dispondo as experiências de apreensão do mundo 
social. No exame dos esquemas de perpetuação das relações 
de dominação, o autor vê na dominação masculina o exem-
plo maior da relação subjugação-submissão e, neste dualismo, 
a ocorrência do que chama violência simbólica: “A violência 
simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado 
não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à do-
minação) quando ele não dispõe, para pensá-la e para se pen-
sar, ou melhor, para pensar sua relação com ele, mais que de 
instrumentos de conhecimento que ambos têm em comum e 
que não sendo mais que a forma incorporada da relação de do-
minação, fazem esta relação ser vista como natural (....)”1. 

UmA reFLexão, por mAis 
Breve qUe sejA, soBre o 
mUndo contemporâneo, 
provocA imediAtAmente 
inqUietUdes qUAnto Ao 

LUgAr descArtáveL do ser 
hUmAno no pAnorAmA 

sociAL
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Assim, para Arendt3, um dos grandes problemas de nossa 
era moderna é a indiscriminação entre espaço público e priva-
do, esta coexistência se esgarça e se confunde, quando não é 
mesmo destruída, privando os homens de seu lugar no mundo 
e também de seu lar privado, este, lugar de resguardo do mun-
do. O desaparecimento da esfera pública é então,  acompanha-
do pelo desaparecimento da esfera privada.

As mulheres do presente estudo são mulheres comuns do 
ponto de vista de uma inserção no âmbito político-econômico 

convencional, nenhuma ocu-
pa uma posição de destaque. 
Contudo, tiveram que ir para 
a cena do trabalho (esfera pú-
blica), um espaço até recen-
temente de unívoca tradição 
masculina e, simultaneamen-
te, conservaram seus afazeres 
no contorno da casa (esfera 
privada) e nas relações que aí 
ocorrem. As vicissitudes a que 
estão expostas no que tange as 
exigências da própria história 
pessoal e a posição neste mo-
mento histórico abre poten-
ciais possibilidades não tão 
acessíveis até bem pouco tem-
po atrás, flagra uma condição 
histórica que se aviva na coli-
são de valores arcaicos e mo-
dernos no que diz respeito a 
um posicionamento da mulher 
na sociedade. Em razão disto, 
estas mulheres na sua própria 
história já estão concitadas à 
transformação, mesmo que 
nem todas partam para o es-
paço da palavra e da ação. Por 
outro lado, como existe, no 
íntimo das mulheres, esta con-
dição de transição, podemos 
pensar que aquilo de transfor-
mação que é conquistado no 
espaço político pode repercu-
tir no íntimo de cada mulher, 
mesmo naquelas que não usu-
fruem desta liberdade. 

Arendt2,3 considera que a 
individualidade surge através da palavra e da ação no espaço 
público e, liberdade é a possibilidade de participação nesse es-
paço. Liberdade e política surgem do diálogo no plural “que 
aparece quando existe esse espaço público que permite a pala-
vra viva e a ação vivida numa unidade criativa e criadora”7.

A palavra é a forma humana de se apropriar do mundo e a 
forma de expressão das atividades mentais como pensar, querer 
e julgar. Sendo o pensamento um atributo da razão, sua finali-
dade é buscar significados, buscar o sentido das coisas em um 
momento de provisória suspensão do mundo das aparências: 
“Essa força diagonal, cuja origem é conhecida, cuja direção é 
determinada pelo passado e pelo futuro, mas cujo eventual tér-

“Refere-se antes ao poder que passa a existir quando as pes-
soas se reúnem e ‘agem em concerto’, e que desaparece assim 
que elas se separam. A força que as mantém unidas – que não 
é o espaço de aparência no qual se reúnem nem o poder que 
conserva a existência desse espaço público - é a força da pro-
messa ou do contrato mútuo”3.

Não apenas objetivamente, mas também subjetivamente, 
todas as mulheres entrevistadas situam-se em um interstício 
de gerações que oferece dois exemplos distintos (mas não es-
tanques) de feminino: um, 
podemos dizer, representado 
por suas mães, é mais fechado 
quanto a um modelo de com-
portamento, atribuições e de-
sígnios; e outro, um misto des-
te primeiro com uma abertura, 
no que tange a um referencial 
de princípios igualitários e 
posse de si.

Desta forma, as mulheres 
deste estudo mostram ter, em 
si mesmas, a inscrição desta 
história de papéis femininos 
divergentes e, dentro desta 
condição, têm que fazer algum 
tipo de formulação, na qual, 
agregada ao ponto de vista in-
dividual, se vislumbra os movi-
mentos em que cada sujeito se 
coloca diante da vida e a po-
tencialidade de se transformar 
em um sujeito político, um 
sujeito da sua própria história, 
quando não se isola, quando 
não renuncia à potencialida-
de da convivência, ou quando 
sucumbe à igualdade padroni-
zada.

Os grupos sociais, consti-
tutivos da própria sociedade, 
concebem a igualdade sob a 
noção de um “corpo social 
único”, de interesse comum e 
opinião unânime, excluindo a 
possibilidade de ação na con-
cepção arendtiana. “Ao invés 
de ação a sociedade espera 
de cada um de seus membros um certo tipo de comportamen-
to, impondo inúmeras e variadas regras, todas elas tendentes a 
‘normalizar’ os seus membros, a fazê-los ‘comportarem-se’, a 
abolir a ação espontânea ou a reação inusitada”3. Assim, a inti-
midade, a vida privada, constitutiva das singularidades, compri-
me-se, e não possui acesso ao espaço público, exceto quando 
o intuito são uniformizações. 

Essas regras que substituem o agir pelo se comportar, geram 
o fenômeno do conformismo quando “os feitos perderão cada 
vez mais sua capacidade de opor-se à maré do comportamen-
to, e os eventos perderão cada vez mais sua importância, isto é, 
a sua capacidade de iluminar o tempo histórico”3.
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mino jaz no infinito, é a metáfora perfeita para a atividade do 
pensamento”2.

O pensar por conta própria contém um ir e vir do pensa-
mento e da ação, um processo desprendido de verdades gerais 
e sob este aspecto, todas as mulheres entrevistadas, em virtude 
de sua posição neste momento da história e de seu percurso in-
dividual, são levadas ao pensamento sobre si e sobre os outros 
no mundo, sobre a fronteira entre um mundo dos homens e um 
mundo das mulheres quando, de certa forma, esta fronteira não 
é dada com exatidão explícita de outrora, mas freqüentemente 
através de forças invisíveis, colocando-se necessário, para cada 
uma, a formulação de algo nem sempre totalmente novo, mas 
algo de novo. 

Ao se cruzar as informações biográficas trazidas pelas mu-
lheres entrevistadas com suas opiniões e conjecturas sobre te-
mas que tangenciavam a questão do lugar feminino, foi pos-
sível vislumbrar, para algumas delas, um campo projetado de 
discurso (palavra) e ação onde iniciar fez-se imprescindível 
para si mesma, naquela circunstância. Outras trazem indícios 
de uma reflexão sobre si e sobre os outros no mundo e que 
abrange o espaço público no pensamento. 

Contudo, se algumas mulheres trazem nas suas exposições 
a potencialidade destas experiências, por outro lado, estas não 
são passíveis de exemplificações condensadas para artigo, já 
que seria necessário espaço para acompanhar a sutil e densa 
trama de seus discursos para compreendê-las. Portanto limitou-
se neste artigo a “pincelar” ou apenas enunciar o que se cha-
mou de apropriação de experiências de cada mulher. Como 
por exemplo, a descoberta do aspecto valoroso que há na co-
municabilidade de si para outros, promovendo a recuperação 
de uma profunda depressão. Como também na maneira de se 
apresentar para as pessoas de forma a romper com uma manei-
ra estigmatizada de ser vista e tratada, devi-
do a uma situação de divórcio. Na escolha 
de ler a vida com entusiasmo, acreditando 
na força recíproca de influências na per-
muta de idéias, mesmo nas circunstâncias 
mais adversas. E, até mesmo, na disposição 
em aceitar os riscos das situações incertas 
para criar condições de, em conjunto, ini-
ciar nova empreitada, como no caso da 
mãe que tinha que trabalhar fora e não pos-
suía ninguém para cuidar do filho e, assim, 
criou uma escola.

Desta forma, nas trajetórias de mulhe-
res comuns como as que contribuíram com 
este estudo, o tecido do mundo vai se com-
pondo nas alternativas de ser e se apresen-
tar e, a condição feminina ou masculina, é 
constitutiva dessa diferença, particularizada 
nos indivíduos.

“Assim, portanto, a feminilidade não 
seria apenas um dado originário, mas uma diferença intrínse-
ca e indispensável à ação, a qual se sabe que é para Arendt, 
a essência do político: a feminilidade não se entoca no corpo 
servil, mas constitui, logo de saída, a pluralidade do mundo do 
qual ela participa”8.

A retórica arendtiana funda-se no prazer, no deleite que está 

presente em seu conceito de amor mundi, de participação nos 
assuntos humanos, do agir em pluralidade produzindo felici-
dade. “À pergunta ‘Por que agir?’, só cabe uma resposta: sim-
plesmente porque é um deleite, um prazer, um divertimento, 
pois agindo reproduzimos a condição fundamental da existên-
cia humana. Nisso precisamente consiste o fascínio da propos-
ta arendtiana: não existe nenhum critério objetivo de validade 
universal que fundamente essa vontade de agir”9.

Para algumas mulheres entrevistadas é possível perceber a 
expressão de uma disposição em enfrentar este aspecto simul-
taneamente frágil e consistente do agir, expoente de incertezas 
e riscos, diante das infinitas maneiras distintas de encaminhar 
e se apropriar da vida. Mas, sob esta perspectiva, como pen-
sar em outras incontáveis experiências comuns, de mulheres 
em suas “travessias”? Onde se inserem as mudanças feitas, mas 
também experiências e reflexões delas?

A APROPPRIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
Acredita-se, no sentido de ter esperança, a interferência de pes-
soas comuns, em seu dia a dia, nos processos automáticos de 
poder que subjuga a todos. A partir, não apenas da consciên-
cia e da vontade e sim, de um passo em direção à apropriação 
da experiência de vida, representativo de uma apropriação de 
si mesma, condição prévia para o curso de uma ação. Esforço 
demonstrado com diferentes intensidades e diferentes arranjos, 
pela maior parte das entrevistadas, nos momentos em que se 
afastam de uma idealização da vida e da própria vida e adotam 
decisões ou reflexões que não incorporam uma forma de pen-
sar vigente. Ou mesmo, quando as condutas normalizantes são 
apropriadas na forma para possibilitar um manejo estratégico 
no lidar com este mesmo pensar vigente.

Muito embora esta pesquisa enfoque a circunstância femi-
nina na contemporaneidade, a vontade 
de uma nova política, de novas formas de 
experimentar as relações humanas com 
abertura para o novo, a contingência, o 
efêmero, é um apelo experimentado por 
homens, por mulheres e por estas mulhe-
res entrevistadas. Remetida aos segmentos 
de vida destas mulheres, este estudo afirma 
a existência de acontecimentos cotidianos 
que compõem uma “política do imaginá-
rio”9 que pode ser pré-condição para o agir 
político e tem por base a apropriação da 
experiência. 

Tanto Bourdieu1 como Lipovetsky10, es-
tão preocupados com a permanência de 
uma lógica de poder e ambos concordam 
que a inscrição das mulheres no mundo 
contemporâneo se encontra ainda subja-
cente à reprodução do poder social mas-
culino. Para Bourdieu1, os papéis sexuais 

são circunstanciais, na medida em que é apenas conseqüência 
de uma produção simbólica que impregna o habitus feminino 
e masculino. Para Lipovetsky10 as mulheres, na sociedade de-
mocrática ocidental (assim como todos), estão sob o imperativo 
moderno de definir e inventar sua vida, o que não significa o 
desaparecimento das desigualdades de gênero e a indistinção 
dos papéis sexuais. Mas, o fato das mulheres hoje fazerem coi-

cAdA mULher constrÓi 
Um percUrso e negociA, 
escoLhendo e moLdAndo 
UmA mArcA pessoAL oU 

UmA singULAridAde, pArA 
o enFrentAmento de 
qUestões cotidiAnAs
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referências

sas de forma semelhante ao que faziam outrora (como a res-
ponsabilização dos assuntos domésticos) se deve a uma injun-
ção entre estes valores modernos e aquilo que a mulher busca 
e constrói para si, chamando isto de “adesão feminina”8.

Então, aquilo que Lipovetsky10 chama de 
adesão feminina, na relação da mulher com 
o universo privado e familiar, marcada pela 
modernidade, Bourdieu chama de subordi-
nação às estruturas de dominação.

A pergunta que se coloca é de que for-
ma as escolhas singulares, o arbítrio de 
cada sujeito se articula à reflexão de Bour-
dieu1, sobre as estruturas de dominação e 
também à reflexão de Lipovetsky sobre a 
reorganização da condição social do femi-
nino no quadro contemporâneo da socie-
dade democrática ocidental? Para Bourdieu, 
os papéis sociais são expressões de uma 
estrutura de dominação simbólica, produto 
de um contínuo trabalho histórico, estrutu-
ra inscrita profunda e fortemente na ordem 
social, para homens e mulheres, regendo e 
extraindo da história estas permanências, 
não obstante as mudanças na condição fe-
minina. Diz o autor: “O efeito da dominação simbólica (seja 
ela de etnia, de gênero, de cultura, de língua) se exerce não 
na lógica simbólica das consciências cognoscentes, mas atra-
vés dos esquemas de percepção, de avaliação e de ação que 
são constitutivos dos habitus e que fundamentam, aquém das 
decisões da consciência e dos controles da vontade, uma rela-
ção de conhecimento profundamente obscura a ela mesma“1. 
Desta forma, as escolhas, ou as decisões da consciência e os 
controles da vontade estão atrelados a uma ordem social e, por 
conseguinte, só podem desprender-se desta a partir de uma 
transformação das condições históricas de produção desta mes-
ma ordem.

Para Lipovetsky10, os ideais igualitários das democracias 
modernas têm, no interior mesmo de sua cultura, disponibili-
zada a questão da escolha, de forma que as escolhas singulares 
não afetam as estruturas sociais que as permitem. As escolhas 
são marcadas pelas proposições sociais de: condição igualitá-
ria, constituição de um projeto pessoal, de ser sujeito de sua 
própria existência, de expressão e realização íntima, portanto, 
quando a escolha diz respeito a estas proposições, como no 

caso da inserção feminina no âmbito público ou do trabalho 
remunerado, uma manifestação do individualismo pós-moder-
no e uma manifestação do sujeito se fazem coincidentes e não 
contestam a ordem social: “A conquista do Eu não pressupõe a 

recusa das lógicas da ordem e do poder”.
Portanto, a questão da escolha se reco-

loca ao se pensar nas possibilidades destas 
emergirem como reféns plenas de perma-
nentes inscrições, visíveis e invisíveis, que 
fatalmente se interpõem, e nas possibili-
dades de emergirem como viabilidade de 
transformação das condições produtoras 
destas estruturas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para finalizar, com o apoio nas reflexões 
de alguns trabalhos de Arendt2-5 é possível 
pensar as possibilidades de transforma-
ção do mundo em que vivemos, quando 
na intersecção dos contextos históricos e 
das trajetórias pessoais, são reveladas po-
tencialidades de mudanças (como com 
as mulheres entrevistadas) e, quando o 

comportamento pode ser substituído pela ação. Neste diálo-
go entre o pensamento de Arendt2-5, Bordieu1 e Lipovetsky10, 
é possível que para Arendt as escolhas pessoais são parte da 
singularidade dos indivíduos resultante da própria experiência 
de vida, categoria epistemologicamente forte na sua reflexão. 
Estas singularidades, por sua vez, na medida em que possam 
vir a público e compor a pluralidade pelo diálogo, ou mesmo 
que possam se expressar em uma ação conjunta, se constitui 
fonte de poder e autoridade e são capazes de criar e interferir 
nas estruturas de poder constituídas. De forma que as esco-
lhas possuem a potencialidade da transformação e pode ser 
considerada uma condição “pré-política”.

Assim, este artigo se finaliza com palavras sobre isto que 
pode ser, ao contrário de um fardo indesejável, um prazer:

“(....) continuamos inscientes do verdadeiro conteúdo da 
vida política – da recompensadora alegria que surge de estar 
na companhia de nossos semelhantes, de agir conjuntamente e 
aparecer em público; de nos inserirmos no mundo pela palavra 
e pelas ações adquirindo e sustentando assim nossa identidade 
pessoal e iniciando algo inteiramente novo”2.
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