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RESUMO 

 

Esta dissertação aborda o fenômeno da revolução e a tarefa da fundação de um novo corpo 

político a partir do pensamento de Hannah Arendt (1906-1975). Mais especificamente, o nosso 

objetivo é analisar as duas perplexidades com as quais, segundo nos narra Arendt em seu livro 

Sobre a Revolução (1963), os homens de ação das revoluções modernas teriam se deparado no 

momento da fundação, a saber: i) a perplexidade de iniciar algo absolutamente novo que 

justifique a ruptura iniciada com a revolução e ii) a perplexidade de fundar uma nova fonte de 

autoridade que, a partir de então, confira legitimidade ao novo governo. Pretendemos examinar 

no que essas perplexidades consistiam propriamente, quais as suas origens e complexidades. Para 

tanto, julgamos necessário, ao longo do nosso percurso, recorrer às concepções da autora de 

“ação”, “revolução”, “liberdade”, “poder” e “autoridade”, expressas em outros de seus textos, 

além de Sobre a Revolução, para que assim visualizemos os problemas elucidados por Arendt e 

para que possamos pensar em que medida esses problemas poderiam ser solucionados, tendo em 

vista o pensamento político da própria autora. 

 

Palavras-chave: Arendt. Revolução. Fundação. Ação. Liberdade. Poder. Autoridade. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is about the phenomenon of revolution and the task of founding a new body 

politic from the point of view of Hannah Arendt’s thought (1906-1975). More specifically, our 

goal is to analyze the two perplexities with which, as Arendt tell us in her book On Revolution 

(1963), the men of action from the modern revolutions faced themselves in the moment of the 

foundation, that is: i) the perplexity of beginning something absolutely new that justified the 

breakdown started with the revolution and ii) the perplexity of founding a new source of authority 

that would, from now on, legitimate the new government. We intend to examine in what 

consisted exactly those two perplexities, what are their origins and complexities. For that 

purpose, we think it is necessary to turn to the author’s concepts of “action”, “revolution”, 

“freedom”, “power” and “authority”, that appear in other of the author’s texts, not just On 

Revolution, so that we visualize the problems elucidated by Arendt and so that we can think to 

what extent those problems could be solved, according the author’s own political thought. 

 

Key words: Arendt. Revolution. Foundation. Action. Freedom. Power. Authority. 
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ORENSANZ,	M.	Pensar	es	un	hecho	revolucionario*.	

 

 

 

 

 

 

* Esta escultura está localizada no Parque de la Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado em 
Buenos Aires. Em uma placa explicativa, lê-se: “O texto, cortado no aço, é lido no vazio e se completa com a 
paisagem que lhe serve de fundo. A escultura – disposta em dois blocos contínuos – foi instalada de maneira que o 
espectador compõe o texto em sua mente e participa do processo implícito em seu significado. A peça alude ao poder 
de reflexão e se refere indiretamente à censura de livros e do pensamento livre”. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo da presente dissertação é pensar o fenômeno da revolução e a tarefa da 

fundação a partir do pensamento de Hannah Arendt (1906-1975), mais especificamente, a partir 

de seu livro Sobre a Revolução (1963). O livro em questão não deve ser entendido enquanto um 

estudo histórico das revoluções. O intento de Arendt não era pensar o contexto histórico das 

revoluções, suas causas e consequências. O que ela faz, na verdade, é refletir sobre o que é uma 

revolução, isto é, qual o seu significado para o homem enquanto ser político e qual o seu 

significado para o mundo em que vivemos. Para tanto, a autora se volta para dois eventos 

históricos em particular, a saber, a Revolução Americana (1776)1 e a Revolução Francesa (1789), 

porque ela considera terem sido essas as primeiras revoluções da História.  

Como nós veremos no primeiro capítulo da dissertação, Arendt concebe o fenômeno 

revolucionário enquanto um movimento emancipatório cujo fim último é a fundação da liberdade 

por meio da fundação de um novo corpo político. Assim, segundo a nossa autora, a fundação não 

só é uma tarefa intrínseca à revolução como também é a sua principal tarefa, o que a distancia de 

concepções segundo as quais a revolução deve ser permanente. A fundação de um novo corpo 

político poria fim ao movimento revolucionário e daria início a uma nova forma de organização 

política. 

Em uma passagem do primeiro capítulo de Sobre a Revolução, em que Arendt defende 

que Maquiavel pode ser considerado o pai espiritual da revolução, a autora diz que Maquiavel se 

encontrou teoricamente diante de uma dupla perplexidade que, posteriormente, assediou na 

prática os homens de ação das revoluções modernas: 
 
 
A [dupla] perplexidade consistia na tarefa da fundação, no estabelecimento de um novo 
início, que, enquanto tal, parecia exigir violência e violação, repetição, por assim dizer, 
do velho crime legendário (Rômulo matou Remo, Caim matou Abel) no início de toda 

																																																								
1 É mais comum encontrarmos nos livros de História a denominação “Guerra da Independência dos Estados Unidos” 
do que “Revolução Americana” para o evento em questão. Ao considerar a Revolução Norte-americana mais bem 
sucedida do que a Revolução Francesa em Sobre a Revolução, porque a primeira teria sido capaz de fundar a 
liberdade por meio da redação de uma Constituição enquanto a segunda teria se perdido com o terror e a emergência 
da questão social na esfera pública, Arendt vai contra toda uma tradição que considera a revolução de 1789 na 
França a grande revolução, um marco histórico e cronológico da contemporaneidade.  
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história. Essa tarefa de fundação, ademais, vinha acompanhada da tarefa de legislar, de 
criar e impor aos homens uma nova autoridade que, no entanto, devia ser concebida de 
forma que conseguisse ocupar o lugar da velha autoridade absoluta, pois conferida por 
Deus, e assim se substituísse a uma ordem terrena cuja sanção suprema eram os 
mandamentos de um Deus onipotente e cuja fonte última de legitimidade era a noção de 
Deus encarnado na terra2. 

 
 
 Ou seja, essa dupla perplexidade enfrentada por Maquiavel na teoria, e que assediou os 

homens das revoluções modernas no momento da fundação de um novo corpo político, era i) a 

perplexidade de iniciar algo absolutamente novo que justificasse a ruptura iniciada com a 

revolução e ii) a perplexidade de fundar uma nova fonte de autoridade que, a partir de então, 

conferisse legitimidade ao novo governo. Nós propomos analisar essas duas perplexidades que 

surgiram no momento da fundação de um novo corpo político no decorrer das revoluções 

setecentistas ao longo da dissertação. Nós acreditamos que pensar nessas perplexidades, isto é, no 

que elas consistiam propriamente, quais as suas complexidades e quais os problemas políticos 

subjacentes a elas, nos permite refletir sobre os problemas político-filosóficos pensados por 

Arendt no livro Sobre a Revolução. 

Nessa mesma passagem supracitada, Arendt escreve que a ênfase de Maquiavel sobre a 

violência, ênfase que nunca deixou de chocar seus leitores, era resultado direto dessa dupla 

perplexidade em que ele se encontrou teoricamente. Nós acreditamos que é possível pensar em 

outras respostas para essas perplexidades, respostas que ultrapassam o uso da violência, a partir 

do pensamento político de Arendt, isto é, a partir de suas concepções de ação, revolução, 

liberdade, poder e autoridade. 

Com este fim, propomos a divisão da dissertação em três capítulos de modo que, em 

linhas gerais, o primeiro capítulo prepare o terreno para a abordagem dos problemas, o segundo 

aborde propriamente as duas perplexidades que assaltaram os homens das revoluções e, por fim, 

o terceiro e último capítulo desvele os problemas políticos reais subjacentes a essas 

perplexidades. 

 No primeiro capítulo, abordaremos o momento anterior ao surgimento dos problemas, ou 

seja, o momento de instauração de uma revolução. Nele dissertaremos, primeiramente, sobre o 
																																																								
2 ARENDT, H. On Revolution. New York: Penguin Books, 2006, p. 28-29; doravante citado apenas como OR. Para 
traduzir os trechos que cito de On Revolution, recorro à tradução da Denise Bottmann publicada pela Companhia das 
Letras e referenciada na bibliografia. 
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que possibilita ao ser humano em última instância iniciar uma revolução e fundar um novo corpo 

político segundo Arendt, isto é, o que explica ontologicamente a abertura do homem e da mulher 

para o novo e os possibilita aventurarem-se na fundação de novas realidades políticas. A resposta 

arendtiana para esta questão é a natalidade, ou seja, o fato ou a condição humana de que nós 

chegamos ao mundo por meio do nascimento que, por sua vez, dá ao homem as condições de 

possibilidade de atuar sobre o mundo e modificá-lo por meio da ação. Na sequência, seguiremos 

os passos da nossa autora em sua distinção entre a atividade humana da ação e as demais 

atividades humanas da vita activa, isto é, o trabalho (labor) e a obra (work); trabalharemos a 

identificação arendtiana entre ação política e liberdade política e, por fim, discutiremos o 

propósito de uma revolução que, segundo a autora, é a constituição emancipatória da liberdade 

política. 

No segundo capítulo, nós nos deteremos propriamente nas duas perplexidades que 

acometeram os homens das revoluções no momento da fundação. O que primeiro os deixa 

perplexos é a ideia de começar algo absolutamente novo, from scratch. Se entendermos a 

revolução enquanto uma ruptura com uma antiga ordem e que resulta no nascimento de uma nova 

ordem, então os homens das revoluções se encontram naquele momento definidor que é o hiato 

entre o “não mais” e o “ainda não”; naquele estado de exceção em que as leis anteriores estão 

suspensas e as futuras leis ainda não foram sancionadas. É neste momento que os homens se 

deparam com o problema dos inícios de uma maneira direta e inevitável. Nesse hiato entre o “não 

mais” e o “ainda não” que a revolução representa, se percebe que a liberdade não é o resultado 

automático da libertação e que o fim da velha ordem não implica necessariamente no início de 

uma nova; ao contrário, é preciso fundar a liberdade assim como é preciso fundar uma nova 

ordem política. E, nesse momento definidor, tudo que os homens das revoluções decidirem fazer, 

todas as medidas que resolverem tomar, poderiam igualmente não serem feitas e tomadas, ou 

feitas e tomadas de outra forma, porque, afinal, agir é fazer o que poderia também não ser feito. 

Portanto, no momento de fundar um novo corpo político, isto é, no momento de iniciar algo 

absolutamente novo na política, o caráter irreversível e imprevisível da ação, descritos por Arendt 

no capítulo V de A Condição Humana, é elevado à sua potência máxima na medida em que a 

ação em jogo agora não é uma ação corriqueira qualquer, mas a ação fundadora. O que está em 

questão é a tarefa concreta do governo revolucionário definida por Maximilien Robespierre, a 

saber, a tarefa de garantir a permanência do que foi conquistado durante a revolução. Assim, por 



	 14	

um lado, dado o caráter irreversível da ação, uma vez dado início ao novo começo, uma vez 

escolhidos as bases e princípios para fundar o novo corpo político, essas escolhas não poderão 

mais ser revogadas e, por outro lado, dado o caráter processual da ação, uma surpreendente 

imprevisibilidade acompanhará o novo início. 

Ainda no que diz respeito a essa primeira perplexidade, um fato constatado por Arendt é 

que os homens das revoluções entendiam que era preciso, necessariamente, fazer uso de violência 

para se fundar um novo corpo político; eles entendiam que não há nem revolução nem fundação 

sem algum tipo de coerção. Essa é, por exemplo, a visão de Jean-Paul Marat que escreve poucos 

anos antes das revoluções como a violência é a origem dos Estados e a liberdade é fundada por 

meio da opressão. No entanto, um dos paradoxos da tradição revolucionária, segundo a autora, é 

que, ao fazer uso da violência para fundar um novo corpo político, os homens das revoluções 

caíam na contradição de eles mesmos suprimirem a liberdade que havia legitimado a instauração 

da revolução no início. Isso porque Arendt concebe que violência e poder – este último 

interpretado por Jürgen Habermas enquanto consentimento ou então enquanto a habilidade de 

concordar livremente sobre um curso de ação comum3 – são opostos, isto é, “onde um domina 

absolutamente, o outro se ausenta”4. Enquanto, para Arendt, poder é a “habilidade humana não 

apenas para agir mas agir em concerto” sem qualquer constrangimento ou coerção externa, a 

violência é exatamente o uso de algum tipo de coerção. Mas será que a violência sempre e em 

todas as circunstâncias anula a legitimidade de uma ação no âmbito político? Como conciliar 

violência e poder? 

 Já a segunda perplexidade que acometeu os homens das revoluções era a tarefa de fundar 

uma nova autoridade. É claro que só a crise de uma velha autoridade possibilita a sua contestação 

para, a partir daí, se instaurar uma revolução que funde uma nova e legítima fonte de autoridade. 

No entanto, a antiga fonte de autoridade na ocasião era de origem divina, isto é, os reis eram os 

escolhidos por Deus para governar os homens na Terra. Tal fonte de autoridade, portanto, 

transcendia o âmbito político e o legitimava “de fora”, ou seja, a autoridade política dos monarcas 

era sancionada pela religião. Porém, com o advento da secularização na modernidade e o seu 

																																																								
3 HABERMAS, J. Hannah Arendt’s Communications Concept of Power. In Hannah Arendt: critical essays. State 
University of New York Press, 1994, p. 211-229. 
4 ARENDT, H. On Violence. Harvest, 1970, p. 56; doravante citado apenas como OV. 



	 15	

princípio de separação entre Estado e Igreja, a autoridade do governante não podia mais se basear 

no poder divino dos reis ou em qualquer sanção religiosa; este assentimento passou a ser 

interditado. Mas, em uma época de secularização, onde poderiam os homens das revoluções 

buscar uma nova fonte de autoridade? Na medida em que a velha autoridade era absoluta, pois 

conferida por Deus, onipotente, o enigma ou quebra-cabeça era onde encontrar um novo absoluto 

que substituísse o absoluto do poder divino? Em outras palavras, o paradoxo era como superar o 

insuperável? Nossa proposta, então, neste segundo capítulo, é analisar as origens dessas duas 

perplexidades intrínsecas à tarefa da fundação, no que elas consistiam propriamente e quais as 

suas complexidades. 

 No capítulo final da dissertação, nós procuraremos, não apenas no livro Sobre a 

Revolução, mas também em outros escritos da autora, possíveis respostas aos problemas 

abordados, tendo em vista o pensamento político da própria Arendt. No que se refere à primeira 

perplexidade, Arendt parece propor que o próprio início e a possibilidade de sempre se iniciar 

algo novo podem ser entendidos enquanto princípios fundadores. E, de fato, a natalidade, 

entendida enquanto a possibilidade sempre presente de instaurar no mundo possibilidades novas, 

é uma das bases do pensamento político arendtiano. Assim, talvez nós possamos pensar que, 

porque somos seres que criamos a nossa própria vida em comum, então o que quer que venha a 

ser estabelecido no momento da fundação deve também estar aberto à história, à criação, à 

contingência. Em outras palavras: porque a política é a esfera da ação (e não da fabricação), as 

formas constitucionais não podem ser rígidas e inflexíveis. Ao contrário, elas devem abrigar em 

alguma medida a possibilidade do novo. É nesse sentido que Arendt escreve que, se por um lado, 

a Constituição que constituirá o novo governo e servirá de fonte de autoridade deve ser um 

documento escrito, objetivo, que encarna os princípios previamente deliberados do novo corpo 

político, por outro lado, ela deve também poder ser abordada de muitas maneiras diversas, 

modificada e emendada de acordo com as circunstâncias (OR, p. 148). Afinal, o âmbito da 

política é o âmbito da ação que, por sua vez, nunca pode ser previamente calculada.  

 Quanto ao uso da violência no momento da fundação, uma possível saída para este 

problema é distinguir as diferentes e possíveis formas de violência. Certamente o uso puro e 

simples da violência, isto é, a violência pela violência, não é revolucionário porque, como 

veremos no final do primeiro capítulo da dissertação, uma revolução é a constituição 
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emancipatória da liberdade política. No entanto, uma ação violenta exercida contra uma 

usurpação do poder, quer dizer, uma ação violenta exercida em nome da liberdade talvez possa 

ser uma forma legítima de ação política. Como a própria Arendt nos adverte, não há como 

separar a violência do fenômeno da revolução. Talvez não seja possível também separar a 

violência não só da revolução mas da política como um todo. Isso porque ambas, a política e a 

violência, dizem respeito ao problema de vivermos juntos em comunidade. Resta saber, no 

entanto, qual o equilíbrio entre política e violência, qual o limite do uso da violência em um ato 

político em nome da liberdade.  

Já no que se refere à segunda perplexidade intrínseca à tarefa da fundação, o que houve 

foi que o período da história que antecedeu as revoluções modernas e em que a Igreja assumiu 

responsabilidades seculares nos legou a exigência de padrões absolutos que são inalcançáveis, 

impossíveis para nós, meros mortais. Como a própria autora nos diz no decorrer do livro Sobre a 

Revolução, o problema em se impor padrões absolutos à esfera política é que a vida pública é 

constituída de problemas e relações humanas cuja própria essência é relativa e não absoluta. Ou 

seja, o problema em se encontrar um absoluto para o âmbito da política que, por sua vez, consiste 

em relações humanas mundanas, é insolúvel, é um pseudoproblema, porque na política não há 

verdade, não há absoluto. A natureza da política é, ao contrário, dialógica, isto é, ela se dá por 

meio do diálogo entre homens e mulheres livres e em condições de igualdade, que deliberam em 

conjunto e agem em concerto. Ao invés de se preocuparem com padrões absolutos que 

transcendem o âmbito político, os homens e mulheres de ação devem se preocupar em agir 

segundo os princípios que eles mesmos escolheram no momento da fundação. E, a cada vez que 

agem segundo esses princípios, eles refundam as bases do corpo político conjuntamente 

constituído. As instituições políticas, diferentemente dos produtos da fabricação, não têm 

existência independente e uma certa durabilidade garantida. Ao contrário, elas estão sujeitas e 

dependem de outros e sucessivos atos para subsistirem5. 

  

Sobre a Revolução ainda é um livro polêmico de Arendt. O método que a autora utilizou 

para escrevê-lo, além de não ter sido explicitado por ela mesma, não é usual, o que gerou muitas 

																																																								
5 LAFER, C. Hannah Arendt: pensamento, persuasão e poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 73-74. 
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críticas à obra, desde a sua publicação. Apesar de se tratar de um livro sobre eventos históricos 

reais, não se trata de um livro histórico sobre as revoluções, mas da interpretação arendtiana 

desses fenômenos. Acreditamos que essa interpretação, passados mais de cinquenta anos desde a 

sua primeira publicação, ainda é válida de ser resgatada e estudada porque, por mais que o 

volume de estudos sobre a obra tenha crescido nos últimos anos, ainda há muita controvérsia 

sobre o seu significado. Além disso, a interpretação arendtiana das revoluções modernas está 

atrelada às suas concepções de liberdade, política, ação e poder, conceitos esses que são questões 

permanentes da filosofia política. E, finalmente, ao relacionarmos o Sobre a Revolução com os 

demais escritos da autora ao longo da dissertação, nós esperamos contribuir para a compreensão 

do corpus arendtiano que, como Jonathan Schell afirmou: “apesar de ser coerente e independente, 

não é sistematicamente ordenado”6 ou, ainda, como Celso Lafer escreveu: “uma leitura de 

Hannah Arendt implica num certo esforço de decodificação, pois as linhas de ordenação de seu 

pensamento não são óbvias e não se encontram apenas nos seus enunciados mas, também, nas 

inquietações que estruturam os seus trabalhos”7. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
6 SCHELL, J. Introduction. In ARENDT, H. On Revolution. New York: Penguin Books, 2006, p. xii. 
7 LAFER, C. Da dignidade da política: sobre Hannah Arendt. In ARENDT, H. Entre o Passado e o Futuro. São 
Paulo: Perspectiva, 2009, p. 9-10.	
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1 A REVOLUÇÃO ENQUANTO UM MOVIMENTO EMANCIPATÓRIO CUJO FIM 

ÚLTIMO É A FUNDAÇÃO DA LIBERDADE POLÍTICA 

 

Nada está perdido si tenemos el valor de 
proclamar que todo está perdido y que hay 
que empezar de nuevo. 
(CORTÁZAR, J. Rayuela) 

 

1.1 O que possibilita ao ser humano aventurar-se na fundação de novas realidades 

políticas? 

1.1.1 A capacidade humana para agir e a capacidade humana para a novidade enquanto 

potencialidade política 

Como já enunciamos na Introdução, o tema da presente dissertação é o fenômeno da 

revolução e a tarefa revolucionária de fundar um novo corpo político a partir do pensamento de 

Hannah Arendt. Como iremos explorar na seção final deste primeiro capítulo e também ao longo 

da dissertação, a noção arendtiana de revolução é republicana e se distingue de outras concepções 

de revolução; ela se distingue, por exemplo, de concepções pré-modernas – segundo Arendt, 

antes das duas grandes revoluções do século XVIII, existiram rebeliões e coups d’état, mas não 

revoluções8 - ou da concepção marxista de revolução que está intimamente relacionada aos 

interesses de classes e a uma ideologia. Antes, porém, de abordarmos o fenômeno da revolução e 

sua tarefa intrínseca de fundar um novo corpo político, julgamos pertinente tratar o que, segundo 

a autora, possibilita ao homem iniciar uma revolução e fundar um novo corpo político em última 

instância, isto é, o que possibilita ao homem romper com o status quo, empreender uma ação 

fundadora e dar início a um novo começo na História. Em outras palavras, por que a revolução e 

a fundação são possibilidades políticas? Ou ainda, o que possibilita ao homem aventurar-se na 

fundação de novas realidades políticas? Enfim, o que explica ontologicamente a abertura do 

homem para o novo?9  

																																																								
8 ARENDT, H. Crisis of the Republic. Harvest, 1972, p. 205; doravante citado apenas como CR. 
9 A relevância dessas considerações iniciais, antes de abordarmos a revolução e a fundação propriamente, se justifica 
porque, mais à frente na dissertação, abordaremos como Arendt relaciona a categoria da natalidade - que, como 
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Apoiando-se na filosofia de Santo Agostinho, Arendt responde que o que possibilita ao 

homem agir em geral, agir no sentido de tomar iniciativa ou começar algo novo no mundo10 - 

começo a partir do qual processos são liberados - é o fato de o homem ser um ser 

fundamentalmente natal. Ela cita Agostinho: “o homem foi criado para que houvesse um 

começo”11, e relembra a distinção que ele fazia entre o início do mundo (principium) e o começo 

que é o homem (initium) a ponto de empregar termos distintos para se referir ora a um, ora a 

outro (HC, p. 177). Ou seja, o começo do mundo não coincide com o começo do homem. Mas o 

que isso significa?  

Em primeiro lugar, a não coincidência do início do mundo com o começo do homem, isto 

é, o fato do homem ter sido criado em algum momento da história do mundo significa que nas 

criaturas a essência sempre precede a existência, na medida em que toda criação é mas não era e, 

portanto, ela tem um começo, um início, uma marca temporal. E se o homem tem um começo, ele 

existe no modo do devir. Em outras palavras, chegamos a um mundo que nos precede e que 

possivelmente nos sucederá quando o deixarmos. 

Em segundo lugar, com o aparecimento do homem na Terra foi inaugurada a 

possibilidade de criação daquilo que é o próprio início. Assim, por constituírem um initium, isto 

é, por serem recém-chegados e iniciadores em virtude do fato de terem nascido, os homens são 

impelidos a agir; eles tomam iniciativas. Em outras palavras, o surgimento do homem na Terra 

introduziu a criação do próprio início e, a partir daí e graças a esse fato original, nós, humanos, 

																																																																																																																																																																																				
veremos em breve, é o que ontologicamente possibilita a ação entendida enquanto iniciar algo novo no mundo - com 
a condição humana da pluralidade e com a atividade humana da ação, e defenderemos que as três coisas – natalidade, 
pluralidade e ação - podem ser entendidas enquanto princípios fundacionais de uma ordem política que preserve a 
liberdade no pensamento político arendtiano. 
10 Arendt entende a ação - não só a ação política mas a ação em geral, tomada em qualquer conjunto de 
circunstâncias - no sentido do verbo grego ἄρχειν, isto é, “começar”, “tomar a iniciativa de” ou do verbo latino 
agere, isto é, “pôr em movimento”, “liderar”.  Nas próximas seções deste primeiro capítulo da dissertação nós 
retomaremos a distinção arendtiana entre a ação e as demais atividades humanas (labor e work), desenvolvida 
sobretudo em seu livro A Condição Humana (1958), e nos deteremos sobre o que a nossa autora entende por ação, 
mais especificamente, por ação política. ARENDT, H. The Human Condition. Chicago: The University of Chicago 
Press, 1998; doravante citado apenas como HC. Para traduzir eventuais citações de The Human Condition, 
recorremos à tradução do Roberto Raposo, com revisão técnica do Adriano Correia, publicada pela editora Forense 
Universitária em 2016 e referenciada na bibliografia. 
11 A referência da citação de Agostinho é De Civitate Dei, livro 12, capítulo 20. A citação arendtiana é recorrente e 
ocorre, por exemplo, no último parágrafo de Origens do Totalitarismo (1951) (H. ARENDT. The Origins of 
Totalitarianism. New York: Meridian Books, 1962, p. 479; doravante citado apenas como OT) e em A Condição 
Humana, capítulo V, seção 24 (HC, p. 177).	
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temos a possibilidade de agir, de iniciar coisas novas no mundo. O fato de os homens nascerem, 

isto é, o fato de os homens chegarem a um mundo que já existe, implica que o próprio homem 

significa um começo ao mundo e isso possibilita ao homem agir no mundo dando início a novos 

começos para além do seu nascimento. Nesse sentido, a chegada de cada criança representa um 

novo começo, um novo início ao mundo: “a cada nascimento, vem ao mundo algo singularmente 

novo” (HC, p. 178). E essa potencialidade humana de iniciar algo novo no mundo é atualizada a 

cada novo nascimento. 

Essa capacidade humana para a ação e para a novidade é nomeada por Arendt de 

natalidade. Ela não se confunde naturalmente com o nascimento. Enquanto o nascimento é a 

nossa primeira aparição física, ou seja, ele é da ordem natural ou biológica, a natalidade, por sua 

vez, apesar de decorrer do fato de que nós ingressamos no mundo através do nascimento, vai 

além do nosso aparecimento físico original. Como Adriano Correia nos explica, a categoria da 

natalidade diz respeito à nossa “capacidade de instaurar no mundo possibilidades novas, pois o 

Criador nos concebeu à sua semelhança, como iniciadores”12. Portanto: 
 
 
A natalidade não é idêntica ao nascimento, que consiste na condição inaugural 
fundamental da natalidade. Enquanto o nascimento é um acontecimento, um evento por 
meio do qual somos recebidos na Terra em condições em geral adequadas ao nosso 
crescimento enquanto membros da espécie, a natalidade é uma possibilidade sempre 
presente de atualizarmos, por meio da ação, a singularidade da qual o nascimento de 
cada indivíduo é uma promessa; a possibilidade de assumirmos a responsabilidade por 
termos nascido e de nascermos, assim também para o mundo; de que sejamos acolhidos 
no mundo por meio da revelação de quem somos mediante palavras e atos; de que 
nasçamos sempre de novo e nos afirmemos natais, não mortais; a possibilidade, enfim, 
de que nos tornemos mundanos, amantes do mundo13. 
 

 
Arendt afirma então que o homem possui o preceito de início que, por sua vez, também 

pode ser chamado de liberdade (HC, p. 177; OT, p. 479). Quer dizer, porque o homem é capaz de 

iniciar algo novo, porque ele não está necessariamente preso a nenhum ciclo de ordem natural ou 

artificial durante a sua vida, ou ainda, porque ele não necessariamente age de forma condicionada 

ou pré-determinada por fatores de ordem externa ou interna, o homem pode ser considerado livre. 

Em outras palavras, porque os homens nascem, eles também são capazes de dar início a novos 

																																																								
12 CORREIA, A; NASCIMENTO, M. Hannah Arendt: entre o passado e o futuro. Juiz de Fora: UFJF, 2008, p. 29. 
13 CORREIA, A. Natalidade e amor mundi: sobre a relação entre educação e política em Hannah Arendt. In 
Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 36, n. 3, 2010, p. 813. 



	 21	

processos, eles são capazes de começar algo novo; e essa suprema capacidade do homem 

começar, iniciar novas coisas, equivale politicamente à liberdade do homem de forma que a 

espontaneidade humana, isto é, agir livremente sem nenhum tipo de coerção, agir no sentido de 

iniciar, equivale à liberdade humana. É nesse sentido que Arendt escreve que “o princípio de 

liberdade foi criado quando o homem foi criado e não antes” (HC, p. 177). A liberdade é, 

segundo o comentário de João Luiz de Oliveira, “a revelação da potência transformadora do 

querer, a espontaneidade desvinculada do compromisso com processos externos [e nós 

acrescentaríamos, internos ou de natureza biológica] impositivos, a força de propor novos 

começos”14. 

Enquanto Agostinho atribuía à categoria da natalidade um caráter puramente biológico, a 

interpretação arendtiana dessa categoria se estende para o território da ação política15. Correia 

escreve que “o que Hannah Arendt encontra em Agostinho, com e contra ele, é um modo de 

compreensão da existência humana que desloca a centralidade da relação do homem com o 

mundo da mortalidade para a natalidade” (CORREIA, 2008, p. 17). Do ponto de vista biológico, 

a morte é de fato um acontecimento que aproxima os homens dos demais seres vivos porque 

trata-se de um destino comum; ao morrermos, nossos corpos se assemelham ao dos animais 

quando estes também morrem. No entanto, ao nascerem, os animais instintivamente prosseguem 

no seu ciclo de acordo com os ditames da natureza, que não se faz por novidades, enquanto o 

homem, ao contrário, possui o propósito do nascimento contínuo que o possibilita inserir o novo 

no mundo e lidar com o inesperado (OLIVEIRA, 2007, p. 37). Inerente à condição humana está a 

categoria da natalidade que permite ao homem se abrir para o novo, se reinventar. É nesse sentido 

que Arendt afirma que o homem é essencialmente natal e não mortal, “os homens, como entes do 

mundo, são politicamente não seres para a morte, mas permanentes afirmadores da singularidade 

que o nascimento inaugura” (CORREIA, 2008, p. 33). 

Dessa forma, o homem é capaz de agir e de se abrir para o novo graças à condição 

humana da natalidade. E a ação política, por sua vez, por ser uma ação exercida no espaço 

público, que é o terreno da liberdade por excelência, é, segundo Arendt, a mais completa 

																																																								
14 OLIVEIRA, J. A fundação do corpo político no pensamento de Hannah Arendt. Belo Horizonte: UFMG, 
(Dissertação de doutorado em História da Filosofia), 2007, p. 42. 
15 Ver YOUNG-BRUEHL, E. A tese de doutorado de Arendt: uma sinopse. In Por Amor ao Mundo: A vida e obra de 
Hannah Arendt. Trad. Antônio Trânsito. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1997, p. 427-435. 
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efetivação da condição humana da natalidade. E, ainda, a ação política específica que coloca o 

homem e a mulher diante do problema dos inícios de uma maneira frontal e inescapável é a 

revolução. Isso porque o fenômeno revolucionário instaura algo radicalmente novo e representa 

uma ruptura para com a antiga ordem política. Assim, a revolução é, na concepção arendtiana, o 

paradigma da realização da potencialidade política do homem. Então, em última instância, é 

graças à condição humana do vir a ser no mundo que o homem é dotado das possibilidades de 

iniciar algo novo como, por exemplo, empreender uma ação fundadora em nome da liberdade 

política. 

Como Oliveira nos alerta, dizer que o homem é potencialmente político é diferente de 

afirmar que ele é um politikòn zôon no sentido aristotélico do termo: “Ela [Arendt] refuta a 

concepção aristotélica de que o homem, ao nascer, é lançado naturalmente para a vida em 

comunidade. O ser humano pode nascer e não viver em comunidade. O homem não nasce 

político, mas em condição de possibilidade política”16. Mesmo porque a nossa autora defende a 

impossibilidade filosófica de se chegar a uma definição do homem - se é que há uma natureza ou 

essência humana - na medida em que nós, humanos, somos incapazes de nos distanciarmos de 

nós mesmos e tratarmos o ser humano objetivamente17. Ou seja, no caso do homem ter uma 

essência, ela só pode ser conhecida de um ponto de vista de “fora” do homem. Nós podemos 

falar, e é isso o que Arendt faz, de condições humanas mediante as quais a vida foi dada ao 

homem na Terra – no caso da natalidade, por exemplo, ela possibilita ao homem inserir a 

novidade no mundo em que habita por meio da ação – mas não podemos falar, segundo Arendt, 

de uma natureza humana que define o homem prévia e absolutamente18. 

																																																								
16 OLIVEIRA, J. Hannah Arendt e o sentido político da categoria da natalidade. In Argumentos. Fortaleza, 2011, p. 
80-81. 
17 HC, p. 10: “It is highly unlikely that we, who can know, determine, and define the natural essences of all things 
surrounding us, which we are not, should ever be able to do the same for ourselves – this would be like jumping over 
our own shadows. Moreover, nothing entitles us to assume that man has a nature, or essence in the same sense as 
other things. In other words, if we have a nature or essence, then surely only a god could know and define it, and the 
first prerequisite would be that he be able to speak about a ‘who’ as though it were a ‘what’”.  
18 Sobre isso, Young-Bruehl escreve: “Arendt deixou de lado a dimensão agostiniana ou teológica da questão da 
natureza humana (...) para ter a atenção voltada para as condições da existência humana, da própria vida, da 
natalidade e mortalidade, da mundanidade, da pluralidade e da Terra. Sua dependência da abordagem teológica, no 
entanto, permanece ao reconhecer também que essas condições da existência humana jamais podem ‘explicar’ o que 
somos pela simples razão de que nunca nos condicionam absolutamente’. Hannah Arendt não supunha que o homem 
tem uma natureza humanamente cognoscível, nem que o homem ou a natureza podem ser cientificamente explicados 
pelas ou reduzidos às condições que em grande parte determinam a natureza humana. A filosofia entra em um curso 
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É interessante notar que a nossa autora considera que a capacidade humana para agir está 

presente inclusive em circunstância improváveis; em parte porque, na medida em que o homem é 

capaz de agir, se pode esperar dele o inesperado, “ele é capaz de realizar o infinitamente 

improvável”, mas em grande parte também porque essa capacidade humana de agir é sempre 

atualizada ou renovada por meio do nascimento contínuo (HC, p. 178). Arendt concebe, por 

exemplo, que o limite dos regimes totalitários, regimes tidos pela autora como a negação total da 

política19, é o fato de que pessoas nascem a todo instante, e esses recém-chegados ao mundo 

naturalmente não estão comprometidos com o regime dentro do qual nascem. Assim, eles podem 

questionar o status quo com mais naturalidade do que os já inseridos no sistema. Portanto, se por 

um lado, a natalidade possibilita a instauração de um novo regime, ela também possibilita, por 

outro lado, a finitude dos regimes, quaisquer que sejam eles. É nesse sentido que Arendt pôde 

encerrar o Origens do Totalitarismo com as seguintes palavras: 
 
 
À parte estas considerações – que, como predições, são de pouca valia e ainda menos 
consolo -, permanece o fato de que a crise do nosso tempo e a sua principal experiência 
deram origem a uma forma inteiramente nova de governo que, como potencialidade e 
como risco sempre presente, tende infelizmente a ficar conosco de agora em diante, 
como ficaram, a despeito de derrotas passageiras, outras formas de governo surgidas em 
diferentes momentos históricos e baseadas em experiências fundamentais – monarquias, 
repúblicas, tiranias, ditaduras e despotismos. Mas permanece também a verdade de que 
todo fim na história constitui necessariamente um começo; esse começo é a promessa, a 
única ‘mensagem’ que o fim pode produzir. O começo, antes de tornar-se evento 
histórico, é a suprema capacidade do homem; politicamente, equivale à liberdade do 
homem. Initium ut esset homo creatus est – ‘o homem foi criado para que houvesse um 
começo’, disse Agostinho. Cada novo nascimento garante esse novo começo; ele é, na 
verdade, cada um de nós (OT, p. 479) [ênfase nossa]. 

 
 

Em suma, é a condição humana da natalidade, isto é, o fato de que chegamos ao mundo 

por meio do nascimento, que possibilita ao homem em última instância se abrir para o novo e se 

aventurar na fundação de novas realidades, inclusive de novas realidades políticas. E tal abertura 

do homem para vias inéditas é possível por meio da atividade humana da ação. 

 
																																																																																																																																																																																				
intermediário, antes pensando a respeito do homem que buscando conhecê-lo a partir de uma perspectiva extra-
humana ou a partir de uma investigação de seu contexto humano. Essa distinção entre pensar e conhecer, filosofia e 
ciência, era feita tanto por Heidegger quanto por Jaspers” (YOUNG-BRUEHL, 1997, p. 431).	
19 Como Arendt desenvolve em Origens do Totalitarismo e em outros escritos, os regimes totalitários são regimes 
antipolíticos porque neles a liberdade é radicalmente abolida devido não só à dissolução do espaço público, mas 
também à perda de toda forma de liberdade ou agir espontâneo por meio da ideologia e do terror.	
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1.1.2 A localização da ação dentre as atividades humanas 

Uma vez tendo abordado o que possibilita ontologicamente ao homem e à mulher agir e, 

por meio da ação, inserir a novidade no mundo, passemos agora para a distinção entre a atividade 

humana da ação das demais atividades humanas da vita activa, distinção esta própria da autora e 

fundamental para compreendermos o seu pensamento político. Para isso, recorremos à obra A 

Condição Humana cujo tema é exatamente esta caracterização das atividades humanas. 

Em A Condição Humana, Arendt reflete sobre o que consiste uma vida ativa, sobre o que 

nós estamos fazendo quando estamos ativos. Para responder à questão, ela admite como válida a 

clássica distinção entre dois modos de vida, a saber: entre uma vita activa e uma vita 

contemplativa20. A vida ativa é “não apenas aquela em que a maioria dos homens está engajada, 

mas ainda aquela de que nenhum homem pode escapar completamente” e, por vita activa Arendt 

designa três atividades humanas distintas e fundamentais, a saber, 1) o trabalho (labor), 2) a obra 

(work) e 3) a ação (action)21. Cada uma dessas atividades - que nada mais são do que as 

manifestações mais elementares da vida humana, isto é, as capacidades gerais decorrentes da 

																																																								
20 No prólogo de A Condição Humana, Arendt elucida o objetivo do livro: “What I propose in the following is a 
reconsideration of the human condition from the vantage point of our newest experiences and our most recent fears. 
This, obviously, is a matter of thought, and thoughtlessness – the heedless recklessness or hopeless confusion or 
complacent repetition of ‘truths’ which have become trivial and empty – seems to me among the outstanding 
characteristics of our time. What I propose, therefore, is very simple: it is nothing more than to think what we are 
doing”. No parágrafo seguinte, a autora continua “‘What we are doing’ is indeed the central theme of this book. It 
deals only with the most elementary articulations of the human condition, with those activities that traditionally, as 
well as according to current opinion, are within the range of every human being. For this and other reasons, the 
highest and perhaps purest activity of thinking, is left out of these present considerations. Systematically, therefore, 
the book is limited to a discussion of labor, work, and action, which forms its three central chapters” (HC, p. 5) 
[ênfase nossa]. 

Será em outro momento, em A Vida do Espírito (1971), que Arendt irá considerar a vita comtemplativa e questionará 
o que é o ato de pensar, o que nós estamos fazendo quando estamos pensando, onde nós estamos quando estamos 
mentalmente com ninguém a não ser com nós mesmos. Segundo a nossa autora, é próprio da condição humana que a 
contemplação permaneça dependente dos demais tipos de atividades: “ela depende do trabalho [labor] para produzir 
tudo o que é necessário para manter vivo o organismo humano, depende da fabricação [work] para criar tudo o que 
preciso para abrigar o corpo humano e necessita da ação para organizar a vida em comum dos muitos seres humanos, 
de tal modo que a paz, a condição para a quietude da contemplação, esteja assegurada” (ARENDT, H. Trabalho, 
obra, ação. Trad. Adriano Correia. In Cadernos de Ética e Filosofia Política 7, 2005, p. 176). Nesse sentido, 
podemos considerar o último livro da autora como uma espécie de continuação de A Condição Humana e, de fato, a 
Arendt se serve da última frase do livro sobre a vita activa como epígrafe para o livro sobre a vita comtemplativa, 
frase esta de autoria de Catão, senador romano, a saber, “nunca se está mais ativo que quando nada se faz, nunca se 
está menos só que quando se está consigo mesmo”. 
21 Sigo aqui a tradução de Adriano Correia, referenciado na bibliografia. Para uma discussão dos problemas de 
tradução dos termos labor e work para a língua portuguesa, ver ADEODATO, J. O problema da legitimidade: no 
rastro do pensamento de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 116-118 e LAFER, 1979, p. 
29-30.	
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condição humana e que, portanto, estão ao alcance de todo ser humano - corresponde a uma das 

condições básicas mediante as quais a vida foi dada ao homem na Terra, a saber, 

respectivamente, 1) a vida (em seu sentido puramente biológico), 2) a “mundanidade” 

(worldliness) e 3) a pluralidade. Essas atividades, isto é, as atividades do trabalho (labor), da obra 

(work) e da ação são permanentes, ou seja, “não podem ser irremediavelmente perdidas enquanto 

não mudar a própria condição humana” (HC, p. 6). 

O que Arendt denomina “condição humana” não deve ser confundida com “natureza 

humana”. Como nós vimos na seção anterior, a autora defende a impossibilidade filosófica de se 

chegar a uma definição do homem. Por “condição humana” a autora designa o conjunto das 

condições nas quais a vida foi dada ao homem na Terra, acrescidas do mundo artificial, 

produzido pelo próprio homem, e não, como talvez se poderia pensar, um conjunto de 

propriedades que definem o homem de antemão22. 

O trabalho (labor) e a obra (work) são abordados respectivamente nos capítulos III e IV 

de A Condição Humana, capítulos esses que antecedem o capítulo sobre a ação, que será, de fato, 

o foco da nossa análise na presente seção da dissertação. Arendt procurou assim distinguir 

conceitualmente a ação dessas outras atividades humanas, com as quais ela é comumente 

confundida23, antes de analisar a atividade política central que é a ação e a sua condição humana, 

a pluralidade24. Ao se voltar sobre as atividades, Arendt reflete sobre os seus significados, sobre 

																																																								
22 Há aí uma tensão no pensamento arendtiano, a saber, até que ponto as condições humanas não definem de algum 
modo a natureza do homem? Porque, por mais que elas não determinem os homens e as mulheres de modo absoluto, 
é inegável que elas os condicionam em algum grau não-determinado. Além disso, a não-determinação não deixa de 
ser também uma forma de determinação. Por outro lado, Arendt fala também em alterações nas condições humanas 
como as que estavam em curso no mundo contemporâneo, quando o homem e a mulher passaram a transformar todos 
os artefatos humanos em bens de consumo e a viver em uma sociedade que destrói a mundanidade das coisas, ou as 
que se deram nos campos de concentração e extermínio da Segunda Guerra Mundial. Eric Voeglin discordava 
publicamente da autora e argumentava que a natureza humana enquanto tal era imutável. O debate entre os autores 
sobre a questão – a resenha de Voeglin de As origens do totalitarismo, a réplica de Arendt à resenha e um 
comentário final de Voeglin - foi publicado no periódico The Review of Politics em janeiro de 1953. 
23 Karl Marx, por exemplo, segundo Arendt, não teria distinguido as atividades do trabalho (labor) e da obra (work). 
Ver DUARTE, A. O pensamento à sombra da ruptura: política e filosofia em Hannah Arendt. São Paulo: Paz e 
Terra, 2000, p. 88-120. 
24 Margaret Canovan descreve o que Arendt faz ao abordar cada uma das três atividades humanas fundamentais e 
suas respectivas condições enquanto uma “análise fenomenológica das atividades humanas”. CANOVAN, M. 
Introduction. In ARENDT, H. The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press, 1998, p. x. João 
Maurício L. Adeodato vai de encontro à essa posição e fala de uma “fenomenologia ontológica”: “Contra Kant, para 
quem o conhecimento é possível quando o sujeito impõe ao objeto as categorias de sua mente, e contra Husserl, cujo 
conceito de intencionalidade ainda faz prevalecer os aspectos subjetivos do ato gnosiológico, Hannah Arendt entende 
que as relações entre o homem e seu universo são diretas e que a filosofia não tem que procurar além disso. Se bem 
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suas condições, seus espaços, suas temporalidades, suas razões de ser, as dimensões humanas e 

mentalidades a elas associadas e, por fim, a autora busca compreender a valoração atribuída a 

cada uma das atividades ao longo da era moderna, isto é, no período que compreende os séculos 

XVII ao XX 25. 

A distinção que Arendt faz entre trabalho (labor) e obra (work) não é comum e chega 

mesmo a ser inédita. Não obstante, a autora argumenta que “a evidência fenomênica a seu favor é 

demasiado impressionante para ser ignorada” e um reflexo ou testemunho disso é o fato de que 

“todas as línguas europeias, antigas e modernas, possuem duas palavras etimologicamente 

independentes para designar o que viemos a considerar como a mesma atividade, e conservam 

ambas, a despeito de serem repetidamente usadas como sinônimas” (HC, p. 80): 
 
 
Assim, a língua grega distingue entre ponein e ergazesthai, o latim entre laborare e 
facere ou fabricari, que têm a mesma raiz etimológica, o francês entre travailler e 
ouvrer, o alemão entre arbeiten e werken. Em todos esses casos, apenas os equivalentes 
de “trabalho” têm uma conotação inequívoca de dores e penas. O alemão Arbeit se 
aplicava originalmente apenas ao trabalho agrícola executado por servos, e não à obra do 
artesão, que era chamado Werk. O francês travailler substituiu o mais antigo labourer e 
deriva de tripalium, uma espécie de tortura (...) (HC, p. 80, nota 3). 

 
 

O trabalho (labor) corresponde ao processo biológico do corpo humano, isto é, ao seu 

crescimento, metabolismo e declínio. O homem trabalha por estar sujeito às exigências vitais, isto 

é, por carecer suprimir suas necessidades básicas a fim de garantir não apenas a sua própria 

sobrevivência enquanto indivíduo, mas também a sobrevivência da espécie. Assim, a condição 

humana do trabalho (labor) é a vida e o principal objetivo do trabalho (labor) é mantê-la. A 

atividade do trabalho (labor) tem caráter cíclico, “alternando indefinidamente a produção e o 

consumo quase que imediato; daí a futilidade dos resultados do trabalho, um esforço 

indispensável mas que não deixa vestígios e se insere perfeitamente no ciclo da natureza” 

(ADEODATO, 1989, p. 118-119). 

A obra (work), por sua vez, deve ser entendida enquanto produção ou fabricação de 

objetos e corresponde, portanto, ao artificialismo da existência humana. Ela produz um mundo 
																																																																																																																																																																																				
que a insistência sobre o sentido, o ser-para-o-homem da experiência concreta, possa justificar uma separação da 
ontologia tradicional (o que é discutível), como também visto, o fato de Arendt resumir a realidade a essa interação 
sujeito/objeto faz sua fenomenologia ontológica” (ADEODATO, 1989, p. 113).	
25 Arendt distingue “era moderna” de “idade moderna” e de “mundo moderno”. Ver HC, p. 6. 
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“artificial” de coisas nitidamente diferentes de qualquer ambiente natural. Dentro de suas 

fronteiras habita cada vida individual, embora esse “mundo” se destine a sobreviver e transcender 

as vidas individuais. Assim, o produto fabricado pela obra (work), isto é, o artefato humano, 

empresta certa permanência e durabilidade à futilidade da vida mortal e ao caráter efêmero do 

tempo humano. Ou seja, os objetos produzidos pelo homo faber (o homem enquanto produtor ou 

fabricador de objetos) são relativamente duráveis, isto é, “não são produzidos para serem 

imediatamente consumidos como os frutos do labor”, ao contrário, “pretendem uma existência de 

certa forma independente daqueles que os produziram” (ADEODATO, 1989, p. 118-119). Daí a 

mundanidade (worldliness) ser a condição humana própria do homem produtor de objetos. 

A terceira e última atividade humana fundamental é a ação. Trata-se da única atividade 

que ocorre diretamente entre os homens sem a mediação de coisas ou de matéria. A condição 

humana da ação é a pluralidade, ou seja, o fato de que “homens [no plural], e não o Homem [no 

singular], vivem na Terra e habitam o mundo”; o fato de sermos todos os mesmos, isto é, 

humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou 

venha a existir (HC, p. 7-8). Não somos um, mas muitos, e diferentes uns dos outros. Ou seja, é 

por sermos seres distintos e singulares entre iguais que nós agimos porque, nas palavras da 

autora: 
 
 
se não fossem todos iguais, os homens não poderiam compreender uns aos outros e os 
que vieram antes deles, nem fazer planos para o futuro, nem prever as necessidades 
daqueles que virão depois deles. Se não fossem distintos, sendo cada ser humano distinto 
de qualquer outro que é, foi ou será, não precisariam do discurso nem da ação para se 
fazerem compreender. Sinais e sons seriam suficientes para a comunicação imediata de 
necessidades e carências idênticas (HC, p. 175-176). 

 
 

Temos então esse aspecto duplo da pluralidade humana, a saber, ao mesmo tempo em que 

somos todos os mesmo, isto é, humanos, e habitamos um mundo comum, somos também seres 

que se distinguem uns dos outros, não no sentido de ser outro (alteridade), mas no sentido de que 

cada um de nós é único e nenhum de nós é exatamente igual a qualquer pessoa que viveu, vive ou 

viverá. Em síntese, somos seres plurais entre iguais.  

Essa distinção singular de cada indivíduo é revelada por meio do discurso e da ação. Ou 

seja, é por meio da fala e da ação que os homens podem distinguir-se ao invés de permanecerem 

apenas diferentes no sentido de “ser outro”. Assim, Arendt opõe a manifestação, ou revelação, 
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humana por meio do discurso e da ação à mera existência corpórea, isto é, ela opõe “o homem 

qua homem” ao homem enquanto mero organismo vivo. A qualidade reveladora do discurso e da 

ação, ou o desvelamento do agente por meio do discurso e da ação, se dá porque “ao agir e ao 

falar, os homens mostram quem são, revelam ativamente suas identidades pessoais únicas, e 

assim fazem o seu aparecimento no mundo humano” (HC, p. 179). Ou seja, as palavras e os atos 

desvelam o “quem”, a identidade única e distinta do agente pois sempre é possível associar um 

nome, um “quem” à ação26. 

Segundo Arendt, agir é iniciar, tomar iniciativa, imprimir movimento a alguma coisa. A 

nossa autora também entende a ação enquanto interação, ou seja, a ação só ocorre na presença de 

outros homens que a assistem, a acompanham e também, inevitavelmente, reagem à ela. A autora 

chega mesmo a dizer que “[um]a ação muda deixaria de ser ação” (HC, p. 178) na medida em 

que ela pressupõe a não-interação. Se deixássemos de agir e falar, deixaríamos também de ser 

homens, porque é com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano e, mais 

especificamente, no espaço público: “é o discurso que faz do homem um ser político” (HC, p. 3). 

O fato de a ação jamais ser possível no isolamento, ou seja, o fato de a ação e o discurso 

serem circundados pela teia de atos e palavras de outros homens, e estarem em permanente 

contato com ela, confere aos assuntos humanos certa fragilidade. Uma dessas fragilidades é a 

irreversibilidade, isto é, o fato de que uma vez que uma ação é tomada, não se pode mais desfazê-

la, não se pode mais voltar atrás. O que está feito, está feito. Outra fragilidade ou perigo da ação é 

a sua imprevisibilidade: uma vez que a ação se dá entre outros homens e cada ação por parte dos 

agentes (doers) gera reações aos padecentes (sufferers) e essas reações, por sua vez, são novas 

ações que igualmente geram outras reações, temos cadeias de ações e reações, isto é, temos 

efeitos dominós múltiplos que, por serem ilimitados (boundlessness), são imprevisíveis. Ou seja, 
																																																								
26 Como Canovan observa, a ação e o discurso estão intimamente relacionados no pensamento arendtiano: “As a 
general category of human activity, action is closely related to speech, and Arendt often talks about speech and 
action in the same breathe, as phenomena that arise from human plurality and disclose the uniqueness of each 
individual. (…) Speech and action are not identical, however. (…) She observes that each tends to reveal a different 
side of human plurality. Speech is particularly fitted to disclose the unique individual who is speaking, whereas 
action has a particularly close affinity with beginning, natality. The two overlap, however. Speech is presumably the 
wider category, since we do a great deal of talking that could not be regarded as action – social chat, for instance. 
Conversely, not all actions involve speech: for example, diving to save the drowning swimmer, or Billy Budd’s 
feeling of Claggart, discussed in On Revolution. But since action as Arendt understands it is essentially interaction, 
directed towards and related to other persons, it is natural that ‘many, and even most acts, are performed in the 
manner of speech’”. CANOVAN, M. Hannah Arendt: A reinterpretation of her political thought. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1994, p. 131. 
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não se pode prever o resultado final nem de cada ação isolada nem, muito menos, o resultado de 

um conjunto de ações tomadas em determinada ocasião. E não poder controlar o resultado final 

dos atos significa não poder prevê-los. Assim, os homens agem no sentido de iniciar novos 

processos, novas cadeias de eventos, e isso ocorre de maneira contínua sem que eles 

necessariamente entendam as implicações das ações tomadas. Dessa forma e na medida em que o 

homem inicia processos que estão fora do seu controle, podemos considerar os assuntos humanos 

frágeis e instáveis, e a ação perigosa e imprevisível. 

Em sua reflexão, Arendt identifica dois recursos para remediar os perigos da ação e esses 

“remédios” se encontram, nada mais nada menos, do que nas potencialidades da própria ação. Os 

recursos contra a irreversibilidade e a imprevisibilidade do processo que a ação desencadeia são a 

faculdade de perdoar e a faculdade de fazer e cumprir promessas, respectivamente. 
 
 
A redenção possível para o constrangimento da irreversibilidade – da incapacidade de se 
desfazer o que se fez, embora não se soubesse nem se pudesse saber o que se fazia – é a 
faculdade de perdoar. O remédio para a imprevisibilidade, para a caótica incerteza do 
futuro, está contido na faculdade de prometer e cumprir promessas. As duas faculdades 
formam um par, pois a primeira delas, a de perdoar, serve para desfazer os atos do 
passado, cujos ‘pecados’ pendem como espada de Dâmocles sobre cada nova geração; e 
a segunda, o obrigar-se através de promessas, serve para instaurar no futuro, que é por 
definição um oceano de incertezas, ilhas de segurança sem as quais nem mesmo a 
continuidade seria possível nas relações entre os homens – para não mencionar todo tipo 
de durabilidade (HC, p. 236-237). 
 

 
Ou seja, por meio do perdão, nós somos liberados das consequências daquilo que fizemos 

e, por meio de promessas, nós direcionamos as nossas ações na tentativa de restringir as 

incertezas futuras. É interessante notar que ambos os recursos para remediar os perigos da ação 

dependem da pluralidade humana, da presença e ação dos nossos pares. Nós retomaremos esse 

tema no capítulo final da dissertação, quando abordarmos a tensão entre as fragilidades da ação e 

a necessidade política de se estabelecer uma ordem pública estável. No que se segue, 

analisaremos a relação que Arendt estabelece entre ação política e liberdade. 

 

1.2 A identificação arendtiana entre ação política e liberdade 

Enquanto uma pensadora da política e, mais do que isso, por ter como um de seus projetos 

repensar conceitos políticos centrais como, por exemplo, “ação”, “poder”, “autoridade” e 
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“revolução”, Hannah Arendt não ignora a questão da liberdade. Pelo contrário, a autora alemã 

trabalha o conceito em diversos dos seus escritos27 sendo o ensaio “O que é liberdade?” da 

coletânea Entre o passado e o futuro (1961)28 o texto em que Arendt dá um tratamento detalhado 

às suas formulações sobre a liberdade (freedom)29. Por ora, nós nos deteremos neste ensaio em 

que a autora relaciona liberdade política – que, como veremos na próxima seção, é o objetivo 

último de toda revolução - e ação política. 

Ao recuperar e articular experiências do passado, Arendt constata que o retorno à tradição 

do pensamento não nos ajuda a definir liberdade por dois motivos. O primeiro deles é que 

“historicamente o problema da liberdade teria sido a última das grandes questões metafísicas 

tradicionais – tais como o ser, o nada, a alma, a natureza, o tempo, a eternidade etc. – a tornar-se 

tema de investigação filosófica” (BPF, p. 145). Segundo a autora “não há preocupação com a 

liberdade em toda a história da grande Filosofia, desde os Pré-socráticos até Plotino, o último 

filósofo da Antiguidade” (BPF, p. 145). Quando a liberdade fez finalmente a sua primeira 

aparição na tradição filosófica, “o que deu origem a ela foi a experiência da conversão religiosa, 

primeiro de Paulo e depois de Agostinho” (BPF, p. 146). O segundo motivo que torna o retorno à 

tradição inútil para encontrar uma definição de liberdade é que ela foi confundida com outros 

fenômenos ao longo da história do pensamento; por exemplo, ela foi entendida enquanto um 

fenômeno da vontade no final da antiguidade e confundida com o livre arbítrio na modernidade.  

No entanto, a nossa autora observa que antes mesmo de se tornar um problema filosófico, 

a liberdade foi uma realidade do dia-a-dia na ágora, isto é, no local da manifestação da opinião 

pública por excelência na democracia ateniense. Ou seja, antes de tentarem formular um conceito 

para a liberdade, ela existiu enquanto fenômeno político na pólis grega. Dessa forma, se nos 

voltarmos para esse momento histórico, quando a liberdade foi um atributo da pólis, podemos 

resgatar o sentido original do termo que foi distorcido pela tradição. Em outras palavras, segundo 

																																																								
27 Segundo Habermas, as investigações de Arendt como um todo giram em torno de dois pontos extremos, a saber, i) 
a da destruição da liberdade política em regimes totalitários e ii) a constituição emancipatória da liberdade política. 
Apesar de se tratarem de temas distintos, observamos que ambos os tópicos, de fato, envolvem a questão da 
liberdade (HABERMAS, 1994, p. 211-229). 
28 ARENDT, H. Between Past and Future: eight exercises in political thought. Nova York: The Viking Press, 1961, 
p. 143-171; doravante citado apenas como BPF. Para traduzir os trechos que cito de Between Past and Future, 
recorro à tradução do Mauro W. Barbosa publicada pela editora Perspectiva e referenciada na bibliografia. 
29 Diferentemente de alguns autores, Arendt não faz distinção entre freedom e liberty. No entanto, a autora emprega o 
termo freedom com maior frequência quando escreve sobre liberdade. 
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Arendt houve uma tentativa consciente de divorciar da política a noção de liberdade na passagem 

do mundo antigo para a modernidade e essa separação não só se efetivou como permanece até os 

dias de hoje. É no intuito então de casar liberdade e política de novo que a autora se volta à 

prática da liberdade na ágora e distingue a liberdade de outros fenômenos com os quais ela foi 

confundida ao longo da história. É com esse objetivo, isto é, demonstrar que desde o início de 

nossa história a liberdade determinou a existência da política e que essa liberdade é manifestada 

na ação positiva empreendida em conjunto na esfera pública que a nossa autora escreve o texto 

“O que é liberdade?”30. 

 Arendt admira a organização historicamente ímpar da cidade-Estado grega. Segundo a 

autora, teria sido nessa comunidade que, pela primeira vez, se descobriu a essência e a esfera do 

político. Ela nos explica em Sobre a Revolução que a pólis grega era uma isonomia, isto é, uma 

forma de organização política em que os cidadãos conviviam na condição de não-domínio (no-

rule). Ou seja, não havia divisão entre dominantes e dominados na ágora e, portanto, os cidadãos 

se encontravam lá em condições de igualdade. Essa igualdade no âmbito da lei era um atributo da 

pólis e não dos homens, que recebiam sua igualdade em virtude da cidadania e não do 

nascimento:  
 
 
A isonomia garantia a ἰσότης, a igualdade, mas não porque todos os homens nascessem 
ou fossem criados iguais, mas, ao contrário, porque os homens eram por natureza 
(φύσει) não iguais, e precisavam de uma instituição artificial, a pólis, que em virtude de 
seu νόµος os tornariam iguais. A igualdade existia apenas neste campo especificamente 
político, onde os homens se encontravam uns com os outros enquanto cidadãos e não 
enquanto pessoas privadas (OR, p. 20-21). 
 

 
 A liberdade se manifestava portanto na praça pública, em um espaço comum onde as 

pessoas podiam se reunir para debater questões de interesse geral, onde os cidadãos tinham a 

oportunidade de deliberarem e tomarem decisões em conjunto. Isso acontecia sob a condição de 

que todos eram iguais, ou seja, todos tinham oportunidades iguais de tomar a palavra e apresentar 

seu ponto de vista sobre o assunto em discussão. Os homens assim reunidos falavam e eram 

																																																								
30 No final da primeira parte do texto, Arendt expõe o seu objetivo: “I think the reader may believe he has only read 
an old truism when I said that the raison d’être of politics is freedom and that this freedom is primarily experienced 
in action. In the following I shall do no more than reflect on this old truism” (BPF, p. 151). 
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ouvidos, julgavam e eram julgados. Em suma, eles eram livres31. Apesar de nunca terem 

conceituado a liberdade, ela era vivida pelos cidadãos na ágora. 

 Entretanto, segundo a interpretação de Arendt, Epiteto teria sido uns dos primeiros autores 

a distorcer a ideia de liberdade, ao invés de esclarecê-la, ao transpô-la de seu campo original, isto 

é, do âmbito da política e dos problemas humanos em geral, para um domínio interno, a vontade 

(BPF, p. 145-147). O autor estoico, que viveu a maior parte de sua vida em Roma na condição de 

escravo, considerava que sábio era aquele que se disciplinava a nunca dar importância às coisas 

externas porque a única coisa digna de interesse seria o diálogo interno consigo mesmo. Epiteto 

defendia a liberdade enquanto um fenômeno da vontade e, como só o indivíduo pode ter controle 

sobre sua própria vontade, qualquer homem pode ser livre desde que queira ser livre, desde que 

saiba controlar seus impulsos e não seja escravo dos seus próprios desejos, enfim, desde que se 

mantenha inabalável diante das perturbações do mundo externo. 

 Ora, Arendt acredita que a liberdade é um fenômeno essencialmente político e, portanto, 

ela desconsidera a concepção de liberdade segundo Epiteto porque essa liberdade interna que ele 

defende “pressupõe uma retirada do mundo onde a liberdade foi negada para um interioridade na 

qual ninguém tem acesso” (BPF, p. 146). E se não há manifestação externa, não há significação 

política. Em outras palavras, a liberdade enquanto um fenômeno da vontade prega o diálogo no 

fórum íntimo e, portanto, esse diálogo é na verdade um monólogo inaudível, isto é, ele nem é 

ouvido nem é considerado pelos outros. Portanto, Epiteto defende uma liberdade apolítica, o que 

é uma contradição em termos, um paradoxo se considerarmos, seguindo Arendt, que a liberdade 

está relacionada à esfera política e, por isso, ela ou o seu contrário se dá no nosso relacionamento 

com os outros, e não no relacionamento com nós mesmos (BPF, p. 148).  

																																																								
31 OR, p. 20: “The Greeks held that no one can be free except among his peers, that therefore neither the tyrant nor 
the despot nor the master of the household – even though he was fully liberated and was not forced by others – was 
free. The point of Herodotus’s equation of freedom with no-rule was that the ruler himself was not free; by assuming 
the rule over others, he had deprived himself of those peers in whose	company he could have been free. In other 
words, he had destroyed the political space itself, with the result that there was no freedom extant any longer, either 
for himself or for those over whom he ruled. The reason for this insistence on the interconnection of freedom and 
equality in Greek political thought was that freedom was understood as being manifest in certain, by no means all, 
human activities, and that these activities could appear and be real only when others saw them, judged them, 
remembered them. The life of a free man needed the presence of others. Freedom itself needed therefore a place 
where people could come together – the agora, the market-place, or the polis, the political space proper”.	
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 O passo seguinte que a nossa autora dá no texto é distinguir a liberdade de outros 

fenômenos com os quais ela também teria sido confundida ao longo da história. Dessa forma, 

Arendt responde à pergunta “o que é a liberdade?” dizendo, em um primeiro momento, o que ela 

não é para, depois, formular sua concepção de liberdade. Também seguiremos esse percurso aqui. 

 Além de não dever ser confundida com um fenômeno da vontade, a liberdade também 

deve ser distinguida da noção cristã e moderna de livre-arbítrio. O livre arbítrio é, nas palavras da 

autora, a “liberdade de escolha que arbitra e decide entre duas coisas dadas, uma boa e outra má, 

escolha predeterminada pelo fato de ser suficiente discuti-la para iniciar sua operação” (BPF, p. 

151). Ou seja, o livre arbítrio é a capacidade de agentes racionais deliberarem e escolherem um 

curso de ação dentre algumas alternativas dadas e, segundo a nossa autora, ele não deve ser 

confundido com a liberdade que, por sua vez, não é uma opção disponível à mão mas consiste em 

“chamar à existência o que antes não foi dado nem mesmo como um objeto de cognição ou de 

imaginação e que não poderia, portanto, estritamente falando, ser conhecido” (BPF, p. 151).  

 Outro conceito que deve ser distinguido do de liberdade é a noção de libertação 

(liberation) 32 . A libertação é uma espécie de liberdade negativa. Estar liberto é estar 

desimpedido, livre de restrições e perturbações tanto internas quanto externas. Segundo Arendt, 

os frutos da libertação são a ausência de restrição e a posse do “poder de locomoção” no sentido 

de poder ir e vir como se bem quiser, e esses frutos, por sua vez, são condições necessárias para a 

liberdade. Assim, a libertação é um componente da liberdade que a precede, isto é, a libertação 

das necessidades básicas é pré-condição para a liberdade. Nas palavras da autora: “para ser livre, 

o homem deve ter-se libertado das necessidades da vida” (BPF, p. 148). No entanto, o estado de 

liberdade não se segue automaticamente ao ato de liberação como Arendt nos explica: 
 
 
A liberdade necessita[va], além da mera liberação, da companhia de outros homens que 
estivessem no mesmo estado, e ela necessita[va] de um espaço público comum para 
encontrá-los, um mundo politicamente organizado, em outras palavras, no qual cada 
homem livre pode[ria] inserir-se por meio de palavras e atos (BPF, p. 148). 

 
 

																																																								
32 Outra tradução possível para o termo liberation em Arendt, adotada pela Profa. Dra. Sônia Maria Schio, é 
“liberação”. Ver SCHIO, S. Hannah Arendt – História e Liberdade: Da ação à reflexão. Porto Alegre: Clarinete, 
2012. 
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 Portanto, Arendt define a liberdade enquanto ação política positiva empreendida com e na 

presença de outros no espaço público. A partir do que foi dito, podemos concluir que para 

manifestar-se, a liberdade necessita conjuntamente de três pré-condições, a saber, 1) da 

liberação33, 2) da companhia de outros homens e 3) de um espaço comum, politicamente 

organizado.  

 A autora esclarece que nem toda forma de inter-relacionamento humano, nem toda 

espécie de comunidade se caracterizam pela liberdade. Nós temos as sociedades tribais, a 

intimidade do lar e os governos despóticos como contraexemplos onde os homens convivem mas 

não constituem um organismo político, “onde o fator que rege suas ações e sua conduta não é a 

liberdade, mas as necessidades da vida e a preocupação com a sua preservação” (BPF, p. 148). 

Ou seja, o domínio político não surge automaticamente sempre que os homens estão reunidos. 

Como Newton Bignotto comenta, “isso implica em dizer que o mundo da política, solo da 

liberdade, não pode ser confundido com um terreno intersubjetivo, no qual os homens 

estabelecem relações entre si, mas não necessariamente políticas” porque “a equação arendtiana 

não é (...) entre liberdade e intersubjetividade, mas entre liberdade e política”34. Portanto, “sem 

um âmbito público politicamente assegurado, falta à liberdade o espaço concreto onde aparecer” 

(BPF, p. 149). 

 A liberdade também não deve ser confundida com os direitos civis, pois enquanto a 

primeira se manifesta no âmbito público, os segundos dizem respeito ao âmbito privado, aos 

interesses particulares. Segundo a nossa autora, “para que seja livre, a ação deve ser livre, por um 

lado, de motivos e, por outro, do fim intencionado como um efeito previsível”. Ela segue 

explicando que “isso não quer dizer que motivos e objetivos não sejam fatores importantes em 

todo ato particular, mas sim que eles são seus fatores determinantes e a ação é livre na medida em 

que é capaz de transcendê-los” (BPF, p. 151). Ou seja, o âmbito público demanda coragem dos 

cidadãos que devem se desprender de suas preocupações com a vida íntima ou particular e 

assumir uma preocupação para com o mundo em comum. Portanto, a ação livre é desinteressada, 

ou melhor, seu interesse não é a vida privada, mas a vida pública. 

																																																								
33 É claro que ninguém pode se libertar ou se liberar da necessidades vitais definitivamente. Essas necessidades 
precisam ser frequentemente e permanentemente suprimidas.	
34 BIGNOTTO, N. Totalitarismo e liberdade no pensamento de Hannah Arendt. In: MORAIS, E.; BIGNOTTO, N. 
(org.). Hannah Arendt: diálogos, reflexões, memórias. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001, p. 111-123. 
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 Outra definição de liberdade política que Arendt refuta é a definição contemporânea 

liberal segundo a qual a liberdade é, na verdade, uma potencial liberdade da política. Essa 

concepção largamente difundida se justifica, em parte, pelas nossas experiências políticas 

recentes, desde o “despotismo da liberdade” de Robespierre até os governos totalitários do século 

XIX. Essas experiências, que são frustrações políticas reais, nos inclinaram a crer que a liberdade 

começa onde a política termina. Ou seja, por termos visto a liberdade desaparecer sempre que as 

chamadas “considerações políticas” prevaleceram sobre todo o restante, tendemos a acreditar que 

há, na verdade, não uma coincidência, mas sim uma incompatibilidade entre liberdade e política. 
 
 
Não estaria correto, afinal de contas, o credo liberal – ‘Quanto menos política mais 
liberdade’? Não é verdade que, quanto menor o espaço ocupado pelo político, maior é o 
domínio deixado à liberdade? Com efeito, não medimos com razão a extensão da 
liberdade em uma comunidade política qualquer pelo livre escopo que ela garante a 
atividades aparentemente não-políticas, como a livre iniciativa econômica ou a liberdade 
de ensino, de religião, de atividades culturais e intelectuais? Não é verdade, como todos 
acreditamos de algum modo, que a política é compatível com a liberdade unicamente 
porque e na medida em que garante uma possível liberdade da política? (BPF, p. 149). 

 
 

 Assim, mesmo em teoria política, tornou-se quase um axioma entender a liberdade 

política não como um fenômeno político e sim, muito pelo contrário, como o leque mais ou 

menos amplo de atividades não políticas que um determinado corpo político permite e garante 

aos indivíduos que o constituem. Sob a influência dos teóricos políticos modernos como Thomas 

Hobbes e mesmo Montesquieu, nós passamos a atribuir ao governo não a função de proteger a 

liberdade, mas a de proteger os interesses privados. 

 Retomando um pouco o que já foi dito e focando agora na formulação arendtiana de 

liberdade, podemos dizer que Arendt faz uma associação direta entre ação política e liberdade ao 

afirmar que “ser livre e agir são uma mesma coisa” (BPF, p. 153). E, se liberdade é ação política, 

então a autora conclui que “os homens só são livres enquanto agem (...) nem antes nem depois” 

(BPF, p. 153); ou seja, a liberdade não é uma condição mas um estado e nós só somos livres no 

momento exato em que agimos. Mas o que Arendt entende por ação política? 

 Segundo a nossa autora, a ação política brota ou é inspirada por um princípio e não 

motivada por um interesse visando a um fim ou a um objetivo, isto é, os princípios são o que 

impulsionam as ações e eles são “demasiado gerais para prescreverem metas particulares” (BPF, 
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p. 151). Exemplos de princípios citados pela autora que iluminam a direção do curso da ação são: 

a honra, a glória, o amor à igualdade, a distinção, a excelência, o medo, a desconfiança e o ódio. 

Os princípios seriam então como regras não escritas que guiariam as ações. Ele não se manifesta 

no ato propriamente nem no agente, mas na performance da ação, isto é, na forma como a ação 

acontece durante a sua ocorrência. Eles não se desgastariam nunca, podendo sempre serem 

renovados durante a ação. Podemos pensar talvez que Aquiles conduziu a sua vida sob o 

princípio da glória, ou que Sócrates conduziu a sua vida sob o princípio da busca pela verdade. 

 Em síntese, a formulação arendtiana de liberdade política está ligada à vida em 

comunidade, na qual há a interação com os nossos semelhantes, na qual cada um pode expressar 

sua opinião, seu ponto de vista que, por ser individual, é único e, por ser único, deve ser 

valorizado. A liberdade, que é precedida da libertação, coincide com a ação política positiva 

empreendida em conjunto na esfera pública e ela é inspirada por um princípio que a guia durante 

a performance do ato. 

 Tendo em vista a tradição, notamos que a liberdade arendtiana apresentada se opõe 

radicalmente à liberdade negativa descrita e defendida por Isaiah Berlin e entendida enquanto não 

interferência. No entanto, seria um erro identificar a liberdade política de Arendt com a liberdade 

positiva de Berlin em que Jean-Jacques Rousseau é tido como um de seus principais 

representantes, como nos alerta Canovan (CANOVAN, 1992, p. 212). Segundo a definição 

clássica de liberdade positiva, ser livre é poder agir de maneira a ter controle sobre sua própria 

vida. Na formulação de Rousseau, “a obediência à lei que o homem prescreveu a si mesmo é 

liberdade”35. No entanto, a liberdade positiva rousseaniana não é considerada por Arendt como 

política, porque ela não considera a pluralidade humana que, em última instância, implica na 

imprevisibilidade da ação no âmbito político. 

 Rousseau e Arendt parecem concordar em dois aspectos no que se refere à liberdade. Em 

primeiro lugar, ambos afirmam (cada um à sua maneira) que a liberdade é o que distingue os 

homens dos animais. Como Rousseau escreve no Segundo Discurso, enquanto a natureza dita e 

as bestas obedecem, cabe aos homens a escolha de obedecer ou não. Ele diz ainda que o homem 

que renuncia à sua liberdade, renuncia à sua qualidade de homem (ROUSSEAU, 2001, p. 51). 

																																																								
35 ROUSSEAU. J-J. Du contrat social. Paris, Flammarion, 2001, p. 61. 
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Arendt afirma a mesma ideia, fazendo um percurso diferente. Segundo ela, porque o homem é 

essencialmente natal, isto é, por possuir o preceito de início e não estar preso à cadeia de 

acontecimentos mundanos, ele é capaz de iniciar algo novo e, nesse sentido, ele é livre. Portanto, 

ambos os autores consideram a liberdade uma qualidade própria e específica dos homens (mesmo 

que potencialmente) que os distinguiria das demais espécies. 

 Em segundo lugar, tanto Arendt quanto Rousseau entendem que é a liberdade o motivo 

pelo qual os homens convivem politicamente organizados. Eles se opõem, dessa forma, aos 

pensadores políticos dos séculos XVII e XVIII que entendiam que o propósito supremo da 

política ou a finalidade do governo era a garantia da segurança, isto é, a preservação da vida. 

Rousseau afirma que a liberdade, e não a segurança, é o princípio organizador das sociedades 

políticas e que a transição da liberdade natural à servidão civil só poderá fazer-se legitimamente 

em favor da liberdade. Segundo a lógica do contrato rousseauniano, o que o homem perde pelo 

contrato social é sua liberdade natural e um direito ilimitado a tudo o que tenta e que ele pode 

alcançar. No entanto, o que ele ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo o que possui, e 

ele conquista ainda neste estado produzido a liberdade moral, “a única coisa capaz de tornar o 

homem verdadeiramente senhor de si, porque o impulso exclusivo do apetite é escravidão, e a 

obediência à lei que o homem prescreveu a si mesmo é liberdade”. Arendt, na mesma linha de 

pensamento, diz que “a raison d’être da política é a liberdade”36. É em vista da liberdade que, 

segundo a autora, nós agimos politicamente37 e, em épocas de crise ou de revolução, a liberdade 

então se torna o alvo direto da ação política. É no intuito de assegurar a liberdade pública que é 

legítimo fazer uma revolução. A liberdade é, portanto, o que deve orientar a fundação e 

manutenção do corpo político. 

 Entretanto, há muitas diferenças entre os dois autores e, talvez, a mais relevante delas para 

os nossos propósitos aqui seja que, enquanto Arendt insiste na pluralidade da condição humana e 

defende que a política só se realiza na medida em que permite que essa pluralidade se manifeste 

na esfera pública, Rousseau aniquila, apaga essa pluralidade com a sua ideia de uma vontade 

																																																								
36 BPF, p. 146: “freedom (…) is actually the reason that men live together in political organization at all. Without it, 
political life as such would be meaningless". 
37 BPF, p. 143: “In all practical and especially in political matters we hold human freedom to be a self-evident truth, 
and it is upon this axiomatic assumption that laws are laid down in human communities, that decisions are taken, that 
judgments are passed”.	
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geral. Ou seja, enquanto Arendt persiste que “homens, e não o Homem, vivem e habitam o 

mundo”, a vontade geral de Rousseau, apesar de pressupor não excluir mas sim contar todas as 

opiniões, não suporta divergências, desacordos ou diversidade de opiniões. Em outras palavras, a 

soberania rousseauniana governada pela vontade geral não distingue os cidadãos que a compõem, 

distinção fundamental segundo a visão arendtiana. 

 Rousseau abre o Contrato Social expondo que a sua intenção é “investigar se pode haver 

na ordem civil alguma regra de administração legítima e segura que considere os homens tais 

como são e as leis tais como podem ser”. Ele se pergunta “como encontrar uma forma de 

associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e 

pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça no entanto a si mesmo, e permaneça tão livre 

quanto antes?”. A solução encontrada por ele é o contrato no qual todos os cidadãos unidos 

governam a si mesmos pela vontade geral. Entretanto, Arendt critica essa soberania da vontade 

geral porque, na medida em que “somos no plural”, a ação política não pode ser única e ela não 

pode ser controlada. Na concepção arendtiana, a ação política depende do auditório de 

espectadores para determinar o seu significado e, portanto, elas são intrinsecamente imprevisíveis 

e não podem ser previamente calculadas. As ações empreendidas poderiam sempre ter sido de 

outra forma38. 

Talvez a formulação arendtiana de liberdade seja uma tentativa de conciliar a liberdade 

dos antigos com a liberdade dos modernos, tentativa essa que Benjamin Constant nos convoca a 

buscar no final de seu célebre texto: “Longe, pois, Senhores, de renunciar a alguma das duas 

espécies de liberdade de que vos falei, é preciso aprender a combiná-las”.39 Em linhas gerais, 

Constant distingue duas formas de liberdade: 1) a liberdade cujo exercício era tão caro aos povos 

antigos e 2) a liberdade cujo uso é particularmente útil para as nações modernas. A liberdade dos 

antigos  
 
 
consistia em exercer coletiva, mas diretamente, várias partes da soberania inteira, em 
deliberar na praça pública sobre a guerra e a paz, em concluir com os estrangeiros 
tratados de aliança, em votar as leis, em pronunciar julgamentos, em examinar as contas, 

																																																								
38 BPF, p. 144: “the test of causality – the predictability of effect if all causes are known – cannot be applied to the 
realm of human affairs”. 
39 CONSTANT, B. Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos (1819). In Revista Filosofia Política, n˚2, 
1985, p. 7.	
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os atos, a gestão dos magistrados; em fazê-los comparecer diante de todo um povo, em 
acusá-los de delitos, em condená-los ou em absolvê-los; mas, ao mesmo tempo em que 
consistia nisso o que os antigos chamavam liberdade, eles admitiam, como compatível 
com ela, a submissão completa do indivíduo à autoridade do todo (CONSTANT, 1985, 
p. 1). 
 

 

Já a liberdade dos modernos “é para cada um o direito de não se submeter senão às leis, 

de não poder ser preso, nem detido, nem condenado, nem maltratado de nenhuma maneira, pelo 

efeito de uma vontade arbitrária de um ou de vários indivíduos”. Ela “é para cada um o direito de 

dizer sua opinião, de escolher o seu trabalho e exercê-lo; de dispor de sua propriedade, até de 

abusar dela; de ir e vir, sem necessitar de permissão e sem ter que prestar conta de seus motivos 

ou de seus passos” (CONSTANT, 1985, p. 1). Agora, se de fato a concepção arendtiana de 

liberdade é uma tentativa de conciliar a liberdade dos antigos com a liberdade dos modernos 

(tentativa consciente ou não), a questão que fica é: terá sido tal tentativa arendtiana bem-

sucedida?40 

 

1.3 O significado político de revolução: a experiência de um novo início em favor da 

liberdade 

 Passemos agora para o livro Sobre a revolução, que é onde a autora escreve sobre os 

problemas enfrentados pelos homens de ação das revoluções modernas, tema este central para a 

nossa dissertação. Arendt dedica o primeiro capítulo da obra à busca do significado e sentido de 

uma revolução, ou seja, a autora se propõe a compreender neste primeiro capítulo do livro as 

implicações gerais de uma revolução para o homem enquanto ser político, a significação política 

de tal fenômeno para o mundo em que vivemos e o papel das revoluções na História (OR, p. 34). 

Já na Introdução do livro - em que a autora escreve sobre como o século XX é marcado por 

guerras e revoluções e de como esses dois fenômenos distintos, apesar de suas notáveis 

diferenças, estão mutualmente relacionados - Arendt distingue as revoluções de outros 

fenômenos com os quais elas poderiam erroneamente serem confundidas tais como revoltas, 

rebeliões e golpes de Estado. O que distingue as revoluções desses outros fenômenos e que, ao 

																																																								
40 Apesar de levantarmos a questão, não é a nossa intenção resolvê-la. Na seção final da dissertação, nós 
dissertaremos sobre outra tentativa arendtiana de conciliação, a saber, a tentativa de conciliar liberdade, igualdade e 
autoridade. 
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mesmo tempo, caracteriza propriamente o fenômeno estudado é, como veremos a seguir, a 

experiência de um novo início associada à ideia de liberdade. 

Em diversos momentos de sua obra, Arendt faz menção à distinção entre liberdade 

(freedom) e libertação ou liberação (liberation), distinção esta que, por sua vez, nos permite 

distinguir outros fenômenos. Como vimos na seção anterior, a noção de liberdade implícita na 

libertação é de caráter negativo. Os frutos da libertação são a posse do poder de locomoção e a 

ausência de restrição, seja ela uma restrição externa – no caso de uma dominação ou coerção por 

parte de um outro indivíduo, ou por parte de um governo tirânico, por exemplo – ou seja ela uma 

restrição interna, isto é, física ou psicológica – no caso de haver necessidades básicas, como a 

fome ou a ausência de medo, não suprimidas. Já a formulação arendtiana de liberdade tem um 

caráter positivo e o seu conteúdo concreto é a participação nos assuntos públicos ou a admissão 

na esfera pública. Ou seja, estar liberto é não estar sujeito a nenhuma forma de dominação, 

enquanto que ser livre é agir politicamente em concerto em um espaço público organizado. 

O que torna complicada a distinção dos dois conceitos é que, como os frutos da libertação 

são na verdade condições da liberdade, não pode haver liberdade onde já não se esteja liberto da 

opressão. Em contrapartida, você pode ter livre locomoção e não ser objetivamente impedido de 

fazer nada do que queira fazer e, ainda assim, não ser livre. Ou seja, ser livre não é meramente 

estar desimpedido; é empreender uma ação positiva com os outros. Portanto, a nossa autora 

considera que a libertação é uma pré-condição para a liberdade que, no entanto, não 

necessariamente conduz a ela. Em outras palavras, para ser livre é preciso estar liberto antes, 

porém, estar liberto não implica necessariamente ser livre. Na formulação arendtiana: “a 

libertação, apesar de ser a conditio sine qua non da liberdade, nunca é a condition per quam que 

causa a liberdade”41.  

Arendt escreve que se a revolução visasse apenas à garantia de direitos civis – tais como o 

direito à vida, à liberdade e à propriedade, o direito à reunião/petição e as nossas exigências de 

estarmos livres do medo e da fome –, “estaria visando não à liberdade, e sim à libertação de 

governos que haviam abusado de seus poderes e violado direitos sólidos e consagrados” (OR, p. 

22-23). Nesse caso, trataría-se de uma reivindicação de direitos e não de uma revolução que 
																																																								
41 ARENDT, H. The Life of the Mind: Willing. New York, Harcourt, 1978, p. 207-208; doravante citado apenas 
como LM. 
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propõe uma nova ordem. Na concepção arendtiana, a revolução está indissociavelmente 

associada à liberdade (e não à libertação), mesmo porque o objetivo primeiro de toda revolução é 

e sempre foi a fundação da liberdade. 

Na busca pelo sentido de revolução, Arendt se volta à sua origem e, segundo ela, uma 

maneira de datar o nascimento efetivo das revoluções é investigar e descobrir a primeira vez em 

que aparece a palavra vinculada ao fenômeno em questão. Isso porque todo novo aparecimento 

entre os homens requer uma nova palavra, quer se cunhe um novo termo para designar uma nova 

experiência, quer se ressignifique um termo antigo (e isso se aplicaria duplamente à esfera 

política na medida em que aí a fala tem importância suprema). Este último caso, como veremos, é 

o da palavra “revolução” que teve seu sentido alterado para designar uma alteração nas próprias 

coisas42. 

 Arendt nos esclarece que o primeiro sentido para “revolução” que surgiu nos dicionários 

foi o astronômico, a saber, a revolução significando o movimento cíclico e recorrente dos astros 

que retorna ao seu ponto de partida. Aplicado às coisas humanas, o termo sugeria o eterno retorno 

de algumas formas políticas, e conferia-lhes características como a necessidade do retorno a uma 

ordem anterior; a irresistibilidade; a ordem e a regularidade; a passividade que criava em homens 

destinados a registrá-las, mas não a fazê-las; a ausência de qualquer novidade43. 

 A ocasião em que a palavra “revolução” surge pela primeira vez vinculada ao seu 

significado entendido pelos atores revolucionários não é, definitivamente, no seu uso original, em 

																																																								
42 Sobre o método arendtiano de resgatar conceitos, Oliveira comenta: “É específico de Hannah Arendt (…) utilizar-
se de recursos que se voltam para a origem das palavras. A nossa autora faz parte de uma tradição de filósofos que, 
em suas abordagens, enfatizam as raízes dos conceitos empregados por eles, utilizando-se de significação linguística. 
(...) De acordo com Elizabeth Young-Bruehl (...) Arendt denominou o seu método filosófico de ‘análise conceitual’. 
Esse método possui a tarefa de descobrir ‘de onde vêm os conceitos’. Ora, um método caracterizado desta maneira 
recorre à ajuda da filologia ou da análise linguística para retraçar o caminho dos conceitos políticos, dirigindo-se até 
as experiências históricas concretas e políticas. (...) Daí, a pertinência deste tipo de recurso adotado por Hannah 
Arendt: recorrer ao sentido original do significado das palavras não deixa de ser um instrumento capaz de possibilitar 
o resgate de algo perdido no desenrolar dos acontecimentos que envolvem os processos históricos” (OLIVEIRA, 
2011, p. 84). Ver YOUNG-BRUEHL, 1997, p. 286. Ainda sobre o método, Franklin Leopoldo e Silva diz que “a 
pretensão originária do pensamento de Arendt reintegra na filosofia o espanto das interrogações iniciais e um 
distanciamento crítico profundamente calculado em relação ao racionalismo que percorre a história das filosofias 
políticas” (SILVA, F. 2000. Prefácio. In DUARTE, A. O pensamento à sombra da ruptura: política e filosofia em 
Hannah Arendt. São Paulo: Paz e Terra, p. 15-16). 
43 Ver OZOUF, M. Revolução. In Dicionário Crítico da Revolução Francesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989, 
p. 841. 
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que o termo era empregado no campo da astronomia e indicava movimento cíclico e recorrente. 

Nem tão pouco o é no seu primeiro uso político no século XVII em que a palavra revolução 

designava um movimento de retorno a algum ponto preestabelecido e, por extensão, de volta a 

uma ordem predeterminada (OR, p. 32-33). Ora, tais noções parecem ser exatamente contrárias à 

noção buscada. Onde estaria então o primeiro uso da palavra “revolução” no sentido em que nós 

a concebemos nos dias de hoje, isto é, não apenas ligada à noção de liberdade e emancipação, 

mas também à noção de um novo início, de um processo que consiste no fim definitivo de uma 

ordem antiga e no nascimento de uma nova ordem? 

 Descobrir a primeira vez em que a palavra “revolução” surge vinculada ao fenômeno do 

nosso objeto de estudo aparece então como tarefa mais difícil do que se poderia supor 

inicialmente. Mas por quê? Arendt responde que isso se dá pois as revoluções dos séculos XVII e 

XVIII aparentam falsamente serem provas de um novo espírito, isto é, o espírito da modernidade, 

quando na verdade tinham a pretensão inicial de simplesmente restaurar uma ordem antiga, 

restaurar “antigas liberdades”. Ela afirma que os homens das primeiras revoluções não estavam 

minimamente ansiosos por coisas novas, por uma mudança na ordem das coisas do mundo. Nas 

palavras da autora: 
 
 
a Revolução Francesa e a Revolução Americana (...) foram empreendidas, em suas fases 
iniciais, por homens firmemente convencidos de que iriam apenas restaurar uma antiga 
ordem das coisas que fora perturbada e violada pelo despotismo da monarquia absoluta 
ou pelos abusos do governo colonial. Alegavam com toda sinceridade que queriam 
voltar aos velhos tempos, quando as coisas eram como deveriam ser (OR, p. 34). 
 

 
 Portanto, a motivação inicial das primeiras revoluções não foi, como se poderia pensar, 

abalar de forma contínua e constante os alicerces de todas as instituições vigentes. O que 

impulsionou os primeiros atores revolucionários originariamente foi a ideia de retorno à ordem e 

a ideia de restauração. O páthos revolucionário de um início totalmente novo teria nascido apenas 

no decorrer da própria revolução. Ou seja, somente no curso das revoluções setecentistas teriam 

os homens começado a ter consciência de que um novo início poderia ser um fenômeno político, 

poderia ser o resultado do que os homens haviam feito e do que podiam conscientemente 

começar a fazer. Dessa forma, elementos intimamente associados ao nosso conceito de revolução, 
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como a novidade, o início e a violência44, não estão presentes no conceito original da palavra. No 

entanto, a principal conotação original do termo astronômico que se manteve é a ideia de 

irresistibilidade, isto é, a ideia de que está além das forças humanas poder deter a revolução e 

que, por isso, ela é uma lei em si mesma, irresistível e irreversível. Os homens estariam de acordo 

em encará-las como fatais, podendo ser descritas apenas depois de ocorridas: objetos de análise, 

mas não de construção. 

 Ao analisar o significado de revolução no primeiro capítulo de Sobre a Revolução, Arendt 

dá especial destaque a um elemento específico e inerente a todas as revoluções, a saber, o 

elemento da novidade. Segundo ela, as revoluções seriam os únicos eventos políticos que nos 

colocariam diante do problema dos inícios de uma maneira frontal e inescapável. É claro, no 

entanto, que este problema, isto é, a ideia de que o curso da história de repente se inicia de novo, 

de que está para desenrolar uma história totalmente nova, uma história jamais narrada ou 

conhecida antes, só faz sentido dentro de uma concepção linear do tempo. Caso contrário não 

seria possível pensar fenômenos como novidade ou singularidade de eventos. 

 O problema do começo ou do princípio é a experiência da capacidade humana de dar 

início a algo novo. Trata-se de uma experiência nova que revela a capacidade do homem para a 

novidade. Esse páthos da novidade, desde que conjugado à ideia de liberdade, é então uma das 

principais características das revoluções no sentido em que nós a entendemos hoje: “somente 

onde existe esse páthos de novidade e onde a novidade está ligada à ideia de liberdade é que 

podemos falar em revolução” (OR, p. 24). Ou ainda, segundo Condorcet, um espírito 

revolucionário é um espírito apto a produzir, a dirigir uma revolução feita em favor da 

liberdade45. 

 Arendt observa então que enquanto o simples desejo de libertação pode ser atendido sob 

um governo monárquico, o desejo de liberdade demanda, porém, a instauração de uma forma de 

governo que seja nova ou, pelo menos, redescoberta: ele exige a constituição de uma república 
																																																								
44 Segundo Arendt, é inconcebível qualquer revolução fora do campo da violência. Por outro lado, a Revolução 
Francesa deixou claro que “la terreur as a means to achieve le bonheur sent revolutions to their doom” (OR, p. 213). 
Qual deve ser então o equilíbrio entre política e violência no contexto revolucionário? Qual o limite do uso da 
violência em um ato político em favor da liberdade? Nós faremos algumas breves considerações à respeito do papel 
da violência na política no segundo capítulo da dissertação. 
45 CONDORCET, A-N. Sur le Sens du Mot Révolutionnaire. In Oeuvres de Condorcet. Paris: Firmin Didot Frères, 
tomo XII, 1847-1849, p. 615. 



	 44	

(OR, p. 23). Essa distinção não foi feita, e com razão, pelos homens setecentistas, pois fazia parte 

da própria natureza de suas ações que eles só viessem a descobrir sua própria capacidade e 

aspiração aos “encantos da liberdade” durante o processo mesmo de libertação. Ou seja, foram as 

ações e realizações dos atores das revoluções, exigidas pela libertação, que os lançaram aos 

assuntos públicos onde começaram a constituir de maneira deliberada, porém inesperada, aquele 

espaço de aparecimentos onde a liberdade pode exibir seus encantos e se converter numa 

realidade visível e tangível: 
 
 
as revoluções haviam se iniciado como restaurações, e era realmente difícil, dificílimo 
para os próprios autores, dizer quando e por que a tentativa de restauração havia se 
transformado no acontecimento irresistível da revolução. Como a intenção original deles 
não era a fundação da liberdade, e sim a recuperação dos direitos e liberdades do 
governo limitado, nada mais natural que os próprios homens da revolução, quando 
finalmente se viram diante da tarefa suprema do governo revolucionário, a fundação de 
uma república, tivessem a tentação de falar da nova liberdade, nascida no curso da 
revolução, em termos das antigas liberdades (OR, p. 145-146). 

 
 

Portanto, na ausência de um espaço público organizado em que homens e mulheres 

podem aparecer por meio de atos e falas enquanto cidadãos, uma saída possível para o 

reestabelecimento da política e da dignidade própria à sua esfera é a revolução e fundação de uma 

república. Ou seja, por meio de irrupções populares é possível instaurar uma fratura na 

continuidade histórica do esquecimento da política e propor um novo início, uma nova 

organização política que preserve a liberdade.  

Recapitulando o que foi trabalhado até agora, na primeira seção deste primeiro capítulo da 

dissertação nós vimos que a ação é uma atividade humana distinta do trabalho (labor) e da obra 

(work) no pensamento arendtiano. Trata-se de uma atividade que consiste em interação, 

experimentação e criação, e que depende ou é possibilitada pela nossa condição plural. Nós 

agimos por meio de atos e falas que, por estarem imersos em uma teia de relações, têm um 

carácter processual de onde advém sua imprevisibilidade. O agente ou ator (que nunca é autor, 

isto é, que nunca tem controle sobre a situação) emerge no espaço da aparência. E o que 

possibilita a ação em última instância é, como analisamos, a condição humana da natalidade, isto 

é, o fato de que cada homem e mulher, por ter chegado ao mundo por meio do nascimento, possui 

a possibilidade de atuar sobre o mundo e modificá-lo por meio da ação. Na segunda seção nós 

percorremos o ensaio “O que é liberdade?” e verificamos que Arendt identifica a ação política à 
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liberdade política e que ambas, por sua vez, significam participação ativa nos assuntos que dizem 

respeito a todos, ao que é de interesse comum. Finalmente, nesta terceira e última seção do 

primeiro capítulo, nós acompanhamos a autora em Sobre a Revolução no resgate do significado 

político de uma revolução, a saber, a experiência de um novo início em favor da liberdade. No 

capítulo que se segue, nós abordaremos as perplexidades que assolaram os atores das revoluções 

modernas no momento da fundação do novo corpo político. 
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2 A TAREFA DA FUNDAÇÃO E SUAS PERPLEXIDADES INTRÍNSECAS 
 
2.1 O problema de um início absoluto 

2.1.1 O hiato entre o “não mais” e o “ainda não” instaurado pela revolução 

Como nós vimos no primeiro capítulo da dissertação, o novo está presente em cada ação 

política tomada por um indivíduo ou um grupo de indivíduos; ação a partir da qual se 

desencadeiam processos sucessivos de ações e reações e que, portanto, jamais pode ser 

previamente calculada e que, uma vez feita, não poderá mais ser desfeita. No entanto, o novo 

presente na revolução é muito mais radical do que a novidade de uma outra ação política 

cotidiana qualquer. E isso porque, como nós também abordamos no capítulo anterior, as bases e 

princípios da organização política são modificados no evento revolucionário; porque uma 

revolução é sempre um ato transformador. Desse modo, podemos dizer que a revolução é a 

experiência radical do novo.  

O que propriamente caracteriza uma revolução é a quebra, a ruptura irreparável para com 

a tradição, para com o passado e com o modo de agir em voga até então. Portanto, a revolução 

rompe o vínculo que existia com a tradição e tem, como principal tarefa, propor nova filiação, 

criar nova tradição. Toda tradição é uma seleção e apropriação que, ao selecionar e apropriar, 

necessariamente exclui e interpreta. Desse modo, uma nova filiação implica elaborar um modo 

particular de recuperar certos fragmentos do passado que a própria tradição ignorara. 

Uma vez instaurada a revolução, os homens de ação do século XVIII perceberam que a 

liberdade não é o resultado automático da libertação e que o fim da velha ordem não implica 

necessariamente o início de uma nova; ao contrário, é preciso fundar a liberdade assim como é 

preciso fundar uma nova ordem política. Eles se encontravam então em um hiato entre o “não 

mais” e o “ainda não”. Este hiato é o momento posterior à instauração da revolução e o momento 

anterior à fundação do novo corpo político, isto é, o momento entre a antiga ordem que foi 

suspensa, derrubada, e a nova ordem que ainda está para ser fundada. Neste hiato, neste estado de 

exceção, as instituições da antiga ordem política foram esvaziadas de legitimidade; as leis que 

valiam até então estão suspensas até que novas sejam elaboradas. E a elaboração dessas novas 

leis é a fundação de um novo início, é o estabelecimento de um novo começo. Temos então a 

seguinte aporia: este hiato entre o “não mais” e o “ainda não” não pode se valer nem da antiga 
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autoridade, pois ela foi rejeitada e esvaziada de legitimidade com a instauração da revolução, e 

ele também não pode invocar outra autoridade pois ela ainda não foi escolhida, legitimada e 

fundada. Ora, qual autoridade restava então aos homens das revoluções para guiar e legitimar 

suas ações?  

Além desta aporia, outro problema que acompanha os inícios e que é uma questão 

intrínseca à tarefa da fundação é a perplexidade de iniciar algo absolutamente novo, isto é, de 

estabelecer um novo início a partir do qual as coisas serão feitas de modo diferente. Isso acontece 

porque a revolução guarda em si a potência de uma forma de governo completamente nova, a 

invenção de uma nova política. Essa perplexidade é acompanhada ainda da responsabilidade em 

se criar uma nova ordem, da responsabilidade de se escolher os critérios de uma nova 

legitimidade moral e política. E, nesse momento definidor, tudo que os homens das revoluções 

decidirem fazer, todas as medidas que resolverem tomar, poderiam igualmente não serem feitas e 

tomadas ou feitas e tomadas de outra forma, porque, afinal de contas, agir é fazer o que poderia 

também não ser feito. Portanto, no momento de fundar um novo corpo político, isto é, no 

momento de iniciar algo absolutamente novo, o caráter irreversível e imprevisível da ação, 

descritos por Arendt, é elevado à sua potência máxima na medida em que a ação em jogo agora 

não é uma ação política qualquer mas a ação fundadora. O que está em questão é a tarefa concreta 

do governo revolucionário definida por Maximilien Robespierre, a saber, a tarefa de garantir a 

permanência do que foi conquistado durante a revolução. Assim, por um lado, devido ao caráter 

irreversível da ação, uma vez dado início o novo começo, uma vez escolhidos as bases e 

princípios para fundar o novo corpo político, essas escolhas não poderão mais ser revogadas e, 

por outro lado, devido ao caráter processual da ação, uma surpreendente imprevisibilidade 

acompanhará o novo início. 

A primeira perplexidade dos homens de ação das revoluções modernas é causada então 

não só pela fascinação de que a ação revolucionária é capaz de criar o novo, mas também pela 

grandiosidade e responsabilidade da tarefa. Na ausência de uma fonte de autoridade legitimada e 

diante da perplexidade da tarefa da fundação, Arendt descreve que os homens de ação das 

revoluções recorreram ao uso da violência que, segundo eles, era “legítimo” devido à sua 

“necessidade”. Essa foi, por exemplo, a posição de Jean-Paul Marat antes e ao longo da 
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Revolução Francesa. Ele escreve poucos anos antes das revoluções que a violência é a origem 

dos Estados e que a liberdade é fundada por meio da opressão.  
 
 
É à violência que os Estados devem a sua origem; quase sempre algum ladrão feliz é o 
fundador, e quase em todo lugar as leis não foram, por princípio, outra coisa que não 
regras de ordem, próprias para manter à cada um o gozo tranquilo dos frutos de seus 
roubos. Por mais impuro que seja a origem dos Estados, em alguns a igualdade nasce do 
seio da injustiça, e a liberdade nasce da opressão46. [nossa tradução] 
 

 
Com relação ao primeiro problema, isto é, o da ausência de uma fonte de autoridade na 

qual se basear para agir, uma saída - adotada pelos homens das revoluções – é a distinção entre 

poder constituído e poder constituinte. Segundo um tratado de ciência política da época  
 
 
os poderes constituídos existem somente no Estado: inseparáveis de uma ordem 
constitucional preestabelecida, eles necessitam de uma moldura estatal da qual manifestam 
a realidade. O poder constituinte, ao contrário, situa-se fora do Estado; não lhe deve nada, 
existe sem ele, é a fonte cujo uso que se faz de sua corrente não pode jamais exaurir47.  

 
 

A tese geral é a de que qualquer organização política pressupõe um poder constituinte 

originário que não só é o que possibilita a fundação de um corpo político em última instância, 

mas que também é um poder irredutível ao corpo político, ao Estado. Dessa forma, se com a 

revolução o antigo poder constituído havia sido desmontado, cabia agora ao poder constituinte 

estabelecer uma nova ordem política, um novo corpo político.  

Mas como conceber um poder constituinte que não se esgote jamais em poder 

constituído? Como distinguir claramente o poder constituinte do poder constituído? Os homens 

de ação das revoluções se depararam com essas questões e tiveram que resolvê-las em alguma 

medida para fundar o novo corpo político. Nós veremos não só as repostas por eles encontradas 

como também a resposta proposta por Arendt no capítulo final da dissertação. De todo modo, é 

importante salientar que esses problemas não são de fácil solução e pertencem, ao contrário, às 

																																																								
46 MARAT, J. P. Les chaînes de l’esclavage. Paris, Union Générale d’Éditions, 1972, p. 40: « C’est à la violence que 
les états doivent leur origine ; presque toujours quelque heureux brigand en est le fondateur, & presque partout les 
lois ne furent, dans leur principe, que des règlemens de police, propres à maintenir à chacun la tranquille jouissance 
de ses rapines. Quelqu’impure que soit l’origine des états, dans quelquessun l’équité sortit du sein des injustices, & la 
liberté naquit de l’oppression ». 
47 Burdeau citado por Giorgio Agamben em AGAMBEN, G. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Trad. 
Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010, p. 46. 
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questões permanentes da filosofia política. Giorgio Agamben, por exemplo, tentou pensá-los 

recentemente em seu livro Homo Sacer em termos de potência e ato48. 

Com relação ao segundo problema, isto é, o do uso da violência nas revoluções, faremos 

agora breves considerações acerca do papel da violência na política. 

 

1.2 Poder e violência: considerações acerca do papel da violência na política 

Um fato constatado por Arendt é que os homens das revoluções entendiam que era 

preciso, necessariamente, fazer uso da violência para se fundar um novo corpo político, isto é, 

eles entendiam que não há nem revolução nem fundação sem algum tipo de coerção. Em Sobre a 

Revolução, a autora escreve: 
 
 

A íntima ligação entre o início e a violência parece encontrar comprovação nos inícios 
legendários de nossa história, tais como são registrados tanto pela Antiguidade bíblica 
quanto pela Antiguidade clássica: Caim matou Abel, Rômulo matou Remo; a violência 
foi o início e, ao mesmo tempo, não poderia haver nenhum início sem se usar violência, 
sem violentar. Os primeiros atos registrados em nossa tradição bíblica e secular, quer 
sejam reconhecidamente lendários ou considerados como fato histórico, percorreram os 
séculos com a força que o pensamento alcança nos raros casos em que cria metáforas 
irresistíveis ou narrativas universalmente aplicáveis. A narrativa foi clara: qualquer 
fraternidade de que sejam capazes os seres humanos nasceu do fratricídio, qualquer 
organização política a que tenham chegado os homens teve origem no crime. A 
convicção de que o início esteve um crime – o que encontra na expressão ‘estado de 
natureza’ apenas a sua paráfrase depurada teoricamente – trouxe ao longo dos séculos 
uma plausibilidade tão auto evidente para o estado dos assuntos humanos quanto a 
plausibilidade que a primeira frase de São João – ‘No princípio era o Verbo’ – teve para 
os assuntos da salvação (OR, p. 10). 
 

 
Ou seja, independente dessa íntima ligação entre o início e a violência ser verdadeira ou 

não, ser factual ou não, ela foi interpretada enquanto tal, isto é, enquanto necessária, e assumiu ao 

longo da história uma força irresistível. Em um ensaio intitulado “Revolução e Liberdade” de 

1966-1967, Arendt retoma a questão: 

 
 

Essa mais antiga noção legendária de que um início tem que estar intimamente 
conectado com a violência – de que a violência, por assim dizer, dá à luz a história; de 
que toda fraternidade de que os seres humanos sejam capazes brotou do fratricídio; de 

																																																								
48 Ver AGAMBEN, 2010, p. 46-54	
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que toda organização política que os homens possam ter alcançado tem sua origem no 
crime – viajou através dos séculos como um dos quase não examinados e auto evidentes 
pressupostos do pensamento político. Influenciou o pensamento e as ideologias tanto dos 
movimentos revolucionários quanto dos contrarrevolucionários, na medida em que 
ambos concordavam acerca de que apenas a violência e o crime poderiam gerar novo 
início, de modo que os revolucionários depositaram sua confiança na violência – seja 
Jefferson a considerar que ‘a árvore da liberdade tem de ser revigorada de tempos em 
tempos com o sangue de patriotas e tiranos. Ele é seu adubo natural’; seja Marx a 
conceber a violência como a suprema força motriz da história -, enquanto os 
contrarrevolucionários denunciaram toda revolução como um crime, uma vez que ela 
significava um novo começo.49 
 
 

No entanto, na concepção de Hannah Arendt, poder e violência são dois fenômenos 

distintos e concebê-los como a mesma coisa é um erro. Apesar da distinção entre poder e 

violência ser central em Sobre a Revolução, é somente no ensaio Sobre a violência (1969), 

escrito poucos anos depois do livro sobre as revoluções, que Arendt se detém propriamente na 

caracterização dos dois fenômenos. Portanto, no que se segue, retomaremos este texto para 

fazermos algumas considerações acerca do papel da violência na política. 

As reflexões do ensaio foram provocadas por eventos e debates dos anos que antecedem a 

sua escrita no final da década de sessenta - tais como a inusitada rebelião estudantil em vários 

países ocidentais; os confrontos raciais nos Estados Unidos; a glorificação da violência pelos 

militantes da chamada Nova Esquerda e, em particular, no contexto dos movimentos 

anticolonialistas; o aumento surpreendente do progresso tecnológico na produção dos meios da 

violência; o temor de uma guerra nuclear; as lições políticas oriundas da guerra do Vietnã e dos 

movimentos de resistência e desobediência civil dela decorrentes; a impotência e o desgaste das 

democracias sob o império das máquinas burocrático-partidárias; a crescente ineficiência e 

brutalidade das polícias; a eficácia da desobediência civil etc. (DUARTE, 2000, p. 239) - e tendo 

como pano de fundo o século XX que foi marcado por guerras e revoluções e, portanto, marcado 

por aquela violência que acredita-se ser o denominador comum desses dois fenômenos. Se houve 

tempos em que a violência era entendida enquanto um fenômeno marginal à política como na 

																																																								
49 ARENDT, H. Revolution and Freedom. In Cadernos de Filosofia Alemã: crítica e modernidade (edição especial – 
dossiê Hannah Arendt), vol. 21, n. 03, dez. 2016, p. 167-168; doravante citado apenas como RF. Recorro à tradução 
de Adriano Correia, publicada na mesma edição do periódico supracitado e referenciada na bibliografia. 
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pólis grega50, no século XX nós tivemos, com os campos de concentração e extermínio, a 

experiência da presença massiva da violência na política.  

É inegável o enorme papel da violência nos assuntos humanos e, no entanto, Arendt 

questiona o fato de que não havia estudos do fenômeno na sua época. Ela reclama que na então 

última edição da Enciclopédia das Ciências Sociais, por exemplo, não havia nem ao menos uma 

entrada para o termo “violência” (OV, p. 8). Ainda que talvez o fenômeno não fosse analisado 

porque simplesmente “ninguém examina o que é óbvio para todos”, a autora se propõe a 

examinar o fenômeno da violência justamente porque julga que ele tem sido confundido com 

outros fenômenos.  

Em linhas gerais, podemos afirmar que o principal objetivo da autora para com o ensaio 

sobre a violência é distingui-la de outros fenômenos tais como o vigor (strength) e a força (force) 

mas, mais especificamente, distinguir o fenômeno da violência do fenômeno do poder; alertar 

para o perigo de se confundir poder e violência, o que tem sido feito há anos, por toda a tradição 

do pensamento político e que unifica pensadores dos mais distintos matizes teóricos. Assim, a 

autora esclarece que a violência não se confunde com o vigor (strength) ou com a força (force); 

enquanto o primeiro é um atributo ou qualidade natural de um objeto ou pessoa no singular, o 

segundo é a energia liberada por movimentos físicos ou sociais, daí se falar em “forças da 

natureza” ou “forças das circunstâncias” (OV, p. 44-45). A violência, por sua vez, é o uso de 

instrumentos governado pela categoria de meios-e-fim. Ou seja, ela é instrumental, requer 

justificação e necessita de implementos para ser realizada. 

Já o poder - conceito este fundamental e de difícil definição - surge, segundo a nossa 

autora, quando homens e mulheres agem no espaço público. Os espaços públicos não são espaços 

físicos propriamente, mas podem ser criados e redefinidos constantemente. O poder é, portanto, 

imaterial. Ele é potencial e atualizável. Diferentemente dos instrumentos da violência, o poder 

não é um bem material ou um instrumento do qual se possa dispor à vontade, em situações 

emergenciais. Ele nunca pode ser possuído por apenas um homem ou acumulado. Ele surge no 
																																																								
50 OR, p. 2: “this conviction [the conviction that political relations in their normal course do not fall under the sway 
of violence] we find for the first time in Greek antiquity, in so far as the Greek polis, the city-state, defined itself 
explicitly as a way of life that was based exclusively upon persuasion and not upon violence. (That these were no 
empty words, spoken in self-deception, is shown, among other things, by the Athenian custom of ‘persuading’ those 
who had been condemned to death to commit suicide by drinking the hemlock cup, thus sparing the Athenian citizen 
under all circumstances the indignity of physical violation)”.  
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espaço-entre homens e mulheres e desaparece assim que eles se dispersam e deixam de agir 

conjuntamente; ele vem a ser sempre que homens e mulheres em condições de igualdade 

aparecem por meio de atos e palavras em um espaço público organizado. As ações políticas 

desses homens e mulheres que aparecem no espaço público não operam pela categoria de meios e 

fins, como nós vimos anteriormente. Suas ações são guiadas por um princípio que está de acordo 

com as bases da organização política na qual estão inseridos, de forma que essas ações atualizam 

e preservam o espaço comum, espaço este que a possibilitou inicialmente. Assim, temos que 

poder, ação e espaço público estão intimamente relacionados no pensamento arendtiano. Segundo 

Jürgen Habermas, Arendt define o poder enquanto a “habilidade humana não apenas para agir 

mas agir em concerto” sem qualquer constrangimento ou coerção externa, enquanto o 

consentimento ou habilidade de concordar livremente sobre um curso de ação comum51. 

A distinção entre poder e violência nada mais é do que a distinção entre a capacidade 

humana de agir em concerto e o uso de instrumentos que pode ser a prerrogativa de um grupo ou 

indivíduo. Enquanto a violência pertence à esfera da atividade humana da fabricação, o poder 

pertence à esfera da ação e, portanto, não é motivado por um interesse visando um fim ou 

objetivo mas sim inspirado por princípios que impulsionam as ações políticas. Nas palavras da 

autora: 
 
 
Falando genericamente, a violência sempre brota da impotência. É a esperança daqueles 
que não têm poder [consentimento ou apoio do povo] de encontrar um substituto para ele 
– e essa esperança, penso, é em vão. Pelo mesmo motivo, é uma ilusão perigosa medir o 
poder de um país pelo seu arsenal de violência. Que um aumento da violência seja um 
dos grandes perigos do poder das comunidades, especialmente para as repúblicas, é uma 
das percepções mais antigas da ciência política. Sustentar, por exemplo, que este país é o 
mais poderoso da Terra porque possui o maior arsenal de instrumentos destrutivos é cair 
na equiparação comum e errônea de poder com violência52.  

 
 

Ou seja, a violência não substitui o poder. Não há substituto para o poder. O poder é a 

essência de todo governo porque todo governo é essencialmente o poder organizado e 

institucionalizado. A obediência civil às leis, aos nossos representantes e às instituições nada 

																																																								
51 Ver HABERMAS, 1994, p. 211-230. 
52 Arendt citada por Elizabeth Young-Bruehl em YOUNG-BRUEHL, 1997, p. 363. 
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mais é do que a manifestação externa do nosso apoio e consentimento (OV, p. 49). O poder é, 

portanto, numérico uma vez que ele surge no espaço-entre homens e mulheres quando estes agem 

em concerto, e o uso da violência é a tentativa sempre frustrada de substituí-lo.  

A distinção arendtiana entre poder e violência é também uma crítica à constante tradução 

das relações de poder em termos da linguagem da dominação e da submissão. Arendt propõe que 

o governo não mais seja entendido enquanto dominação e que a ação política não mais seja 

entendida enquanto fabricação. Para isso, a autora recorre à outra tradição e a outro vocabulário, 

a saber, à pólis grega e à república romana, quando o conceito de poder e lei não se assentava na 

relação de mando-obediência. Segundo ela, foram a essas experiências que os homens das 

revoluções do século XVIII recorreram quando constituíram uma república, forma de governo 

estranha à lógica de governo (rule) de homens sobre homens. E o resgate da essência do poder no 

ensaio sobre a violência, isto é, a recuperação da origem perdida do poder, não deixa de ser, 

também, o redescobrimento da coisa pública, o redescobrimento do sentido da política. 

No entanto, apesar de se tratarem de fenômenos distintos, a autora reconhece que nada é 

mais comum do que a combinação da violência com o poder e nada é menos frequente do que 

encontrá-los em suas formas puras e, portanto, extremas (OV, p. 46-47). Duarte propõe então 

entendermos a relação arendtiana entre poder e violência enquanto uma relação de 

proporcionalidade inversa, a saber: quanto mais poder, menos violência, e quanto mais violência, 

menos poder.  

Porém, por mais que a violência seja capaz de destruir o poder em instantes já que “do 

cano de uma arma emerge o comando mais efetivo, resultando daí a mais perfeita e instantânea 

obediência”, o poder ainda assim possui na concepção da autora uma “ascendência fundamental” 

[fundamental ascendancy] sobre a violência. E isso porque “nunca existiu nenhum governo 

baseado exclusivamente nos meios da violência. Mesmo o governante totalitário, cujo principal 

instrumento de governo é a tortura, necessita de uma base de poder – a polícia secreta e sua rede 

de informantes” (OV, p. 50) e, portanto, “tudo depende do poder por trás da violência” (OV, p. 

49). A superioridade incontestável da violência “dura apenas enquanto a estrutura de poder do 

governo está intacta”, ou seja, apenas na medida em que aqueles a quem se ordenam o emprego 

dos meios violentos ainda estejam dispostos a obedecer e quando a maioria da população se 

recusa a usar o seu poder. 
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Arendt também alerta para o fato de que “a violência, ao contrário do que seus profetas 

tentam transmitir, é mais a arma da reforma do que da revolução” (YOUNG-BRUEHL, 1997, p. 

364), ela “não promove causas – nem história nem revolução, nem progresso nem reação”. Ou 

seja, a violência é empregada mais frequentemente contra o poder do que a seu favor pelo 

simples fato de que o poder dispensa o uso da violência. No entanto, a autora confessa que a 

violência pode servir às vezes para dramatizar injustiças e levá-las à atenção do público”. Mas aí 

ela é empregada de forma limitada. 

Arendt conscientemente evitava abordar a sua metodologia. No entanto, talvez seja 

importante salientar a distinção entre as suas categorias de análises e os fenômenos históricos 

concretos para compreendermos o pensamento da autora. Porque, por mais que poder e violência 

sejam fenômenos distintos na concepção da autora, eles estão inquestionavelmente relacionados 

nas situações políticas concretas em que o limite jamais é absoluto; pelo contrário, ele é sempre 

tênue. A preocupação arendtiana não é eliminar a violência da política, o que seria algo utópico, 

mas pensar como seria possível limitá-la na medida do possível. E entender que a violência é 

distinta do poder, entender que quanto mais violência, menos poder há, e entender que o poder é, 

no final das contas, a essência de todo o governo, já é uma atitude que concebe a violência como 

menos eficaz do que se poderia supor inicialmente. 
 
 
Houve um bom número de revoluções nos últimos 200 anos que fracassaram, mas não 
houve muitas cuja ruína fosse marcada por uma superioridade nos meios, e na aplicação 
dos meios, de violência (RF, p. 166). 

 
 

Uma teoria da revolução, portanto, só pode lidar com a justificação da violência porque 

essa justificação constitui a sua limitação política. Se, ao contrário, ela chega a glorificar ou 

justificar a violência enquanto tal, isto é, a violência em si mesma, a teoria deixa de ser política e 

passa a ser antipolítica53. Mas nós poderíamos questionar: em que medida a crença dos homens 

das revoluções modernas de que não há revolução sem violência não indica a falta de preparo ou 

habilidade deles para pensar em uma revolução sem o recurso à violência? E, ainda, em que 

																																																								
53 OR, p. 9: “Where violence rules absolutely, as for instance in the concentration camps of totalitarian regimes, not 
only laws – les lois se taisent, as the French Revolution phrased it – but everything and everybody must fall silent. It 
is because of this silence that violence is a marginal phenomenon in the political realm; for man, to the extent that he 
is a political being, is endowed with the power of speech”. 
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medida essa falta de preparo não é também nossa? Afinal de contas, mesmo hoje é difícil ou até 

mesmo impossível conceber uma mudança estrutural nas coisas sem o uso da violência. 

 

2 A crise da autoridade 

2.1 A busca por um fundamento de autoridade e a exigência de uma fonte de autoridade 

absoluta 

 A segunda perplexidade que acometeu os homens das revoluções modernas, segundo 

Arendt, estava na tarefa de fundar uma nova fonte de autoridade que substituísse a antiga. A 

antiga fonte de autoridade na ocasião era de origem divina e, portanto, ela era perfeita e absoluta. 

Os reis eram os escolhidos por Deus para governar os homens na Terra. Tal fonte de autoridade 

transcendia, então, o âmbito político e o legitimava “de fora”, ou seja, a autoridade política dos 

monarcas era sancionada pela religião54. Trata-se da teoria ou conceito jurídico dos dois corpos 

do rei analisada por Ernst Kantorowicz em seu célebre livro55. Segundo a teoria: 
 
 
o Rei tem em si dois Corpos, a saber, um Corpo natural e um Corpo político. Seu Corpo 
natural (se considerado em si mesmo) é um Corpo mortal, sujeito a todas as 
Enfermidades que ocorrem por Natureza ou Acidente, à Imbecilidade da Infância ou da 
Velhice e a Defeitos similares que ocorrem aos Corpos naturais das outras Pessoas. Mas 
seu Corpo político é um Corpo que não pode ser visto ou tocado, composto de Política e 
Governo, e construído para a Condução do Povo e a Administração do bem-estar 
público, e esse Corpo é extremamente vazio de Infância e Velhice e de outros Defeitos e 
Imbecilidades naturais, a que o Corpo natural está sujeito e, devido a esta Causa, o que o 
Rei faz em seu Corpo político não pode ser invalidado ou frustrado por qualquer 
Incapacidade em seu Corpo natural (F.W. Maitland citado por KANTOROWICZ, 1998, 
p. 21). 
 

 
 Esses dois corpos do rei são inseparáveis e estão presentes em uma única pessoa: o 

monarca. Há, no entanto, uma espécie de hierarquia entre eles: o corpo político não só é “mais 

amplo e extenso” do que o corpo natural, mas nele residem “certas forças realmente misteriosas 

que reduzem, ou até removem, as imperfeições da frágil natureza humana” (KANTOROWICZ, 

																																																								
54 É verdade, porém, que no caso da Grã-Bretanha, o direito divino dos reis já havia sido questionado muito antes da 
Revolução Americana, pelo menos desde a Revolução Gloriosa de 1688-1689, que instituiu uma monarquia 
constitucional parlamentarista. No entanto, Arendt defende no livro Sobre as Revoluções que todas as revoluções 
modernas tiveram que enfrentar o problema do absoluto, em menor ou maior proporção. 
55 KANTOROWICZ, E. Os dois corpos do rei: um estudo sobre teologia política medieval. Trad. Cid Knipel 
Moreira. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.  
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1998, p. 23). Assim, “a doutrina da teologia e da lei canônica, ensinando que a Igreja, a sociedade 

cristã em geral, era um ‘corpus mysticum cuja cabeça é Cristo’, havia sido transferida pelos 

juristas, da esfera teológica para a do Estado, cuja cabeça é o rei” (KANTOROWICZ, 1998, p. 

26)56. 

 Com o advento da secularização na modernidade e o seu princípio de separação entre 

Estado e Igreja, a teoria dos Dois Corpos do Rei e, consequentemente, a autoridade dos monarcas 

foi questionada e contestada. A partir de então, entendia-se que as especulações jurídicas não 

mais poderiam estar relacionadas ao pensamento teológico e que a autoridade do governante não 

podia mais se basear no poder divino dos reis ou em qualquer sanção religiosa. Mas, em uma 

época de secularização, onde poderiam os homens das revoluções modernas buscar uma nova 

fonte de autoridade? E, ainda, na medida em que a velha autoridade já era absoluta, pois 

conferida por Deus, onipotente, o enigma ou quebra-cabeça é onde encontrar um novo absoluto 

que substitua o absoluto do poder divino? Em outras palavras, o paradoxo é como superar o 

insuperável? 
 

 
Aquilo que ele [Robespierre] precisava não era apenas de um ‘Ser Supremo’ – termo que 
não era seu – mas, sobretudo, do que ele chamava um ‘Legislador Imortal’, e que, em 
um contexto diverso, chamou também de ‘um contínuo apelo à Justiça’. Na linguagem 
da Revolução Francesa, havia necessidade de uma fonte transcendente e onipresente de 
autoridade, que não podia ser identificada com a vontade geral nem da nação e nem da 
Revolução mesma, de modo que uma ‘Soberania absoluta’ (...) pudesse conferir 
soberania à nação e uma Imortalidade absoluta pudesse garantir, se não a verdadeira 
imortalidade, ao menos alguma duração e estabilidade à república, e finalmente que 
alguma Autoridade absoluta pudesse funcionar como fonte original da justiça, da qual as 
leis do novo corpo político pudessem derivar sua legitimidade (OR, p. 176-177) [ênfase 
nossa] [tradução modificada]. 

 
 
 Assim, o período da história que antecedeu as revoluções modernas e em que a Igreja 

assumiu responsabilidades seculares nos legou a exigência de padrões absolutos na esfera 

política. O que era uma ficção, uma construção da mente humana, a saber, a teoria dos Dois 
																																																								
56 Segundo Kantorowicz, “não era tarefa simples permanecer coerente quando se tinha de defender ao mesmo tempo 
a união perfeita dos Dois Corpos do Rei e as capacidades muito distintas de cada corpo isoladamente. É uma 
verdadeira acrobacia que os juristas desempenham ao explicar” (KANTOROWICZ, 1998, p. 24). Nós encontramos 
na peça Rei Ricardo II de William Shakespeare uma bela ilustração deste dilema em conciliar os dois corpos do rei. 
Em determinado momento da peça, o rei lembra a si próprio de seu corpo político, procurando forças para enfrentar 
os que desafiam a sua autoridade: I had forgot myself: am I not king?/ Awake, thou coward majesty! thou sleepest./ Is 
not the king’s name twenty thousand names? Em outro momento, ele põe em evidência o seu corpo natural: For you 
have but mistook me all this while:/ I live with bread like you, feel want,/ Taste grief, need friends: subjected thus,/ 
How can you say to me, I am a king? 



	 57	

Corpos do Rei segundo a qual o monarca detém um estado de perfeição absoluta sobre-humana, 

pois a fonte de autoridade é Deus, acabou por escravizar as mentes dos homens das revoluções, 

que acreditavam que a nova fonte de autoridade a ser fundada deveria ser, também, absoluta. 

Essa perplexidade enfrentada pelos homens das revoluções está relacionada, em maior escala, 

com a crise da autoridade na modernidade diagnosticada por Arendt em seu ensaio “O que é 

autoridade?” da coletânea Entre o passado e o futuro (1961). No que se segue, retomaremos e 

percorreremos este texto da autora para melhor compreendermos o problema. 

  

Arendt inicia o ensaio “O que é autoridade?” fazendo uma observação a respeito do título do 

texto: “Para evitar mal-entendidos, teria sido mais sábio indagar no título: O que foi – e não o que 

é – autoridade?” (BPF, p. 91). Ao reformular a pergunta do título no pretérito, a autora já expõe 

nas primeiras linhas do ensaio a tese que irá defender no desenrolar do texto, a saber, que o 

mundo moderno e contemporâneo vivencia uma crise política da autoridade e que nós não mais 

sabemos o que a autoridade é. O termo, outrora fundamental na teoria política, teria sido 

apropriado e deturpado ao longo da história de tal forma que hoje nós confundiríamos a 

autoridade com outros fenômenos diversos.  

A situação de falência da autoridade política no mundo contemporâneo teria permitido, 

segundo a autora, que movimentos totalitários e outros movimentos políticos do século XX, com 

o intento de substituir o sistema partidário, tirassem proveito dessa atmosfera de instabilidade 

onde “o sistema de partidos perdera o seu prestígio e a autoridade do governo não era mais 

reconhecida” (BPF, p. 91-92). No entanto, segundo Arendt, o sintoma mais significativo da crise, 

a indicar sua profundeza e seriedade, é ter ela se espalhado por áreas pré-políticas tais como a 

criação dos filhos e a educação,  
 
 
onde a autoridade no sentido mais lato sempre fora aceita como uma necessidade 
natural, requerida obviamente tanto por necessidades naturais, o desamparo da criança, 
como por necessidade política, a continuação de uma civilização estabelecida que 
somente pode ser garantida se os que são recém-chegados por nascimento forem guiados 
através de um mundo preestabelecido no qual nasceram como estrangeiros (BPF, p. 92). 
 

 
Arendt afirma então que por não reconhecermos nem mais essa forma simples e elementar 

de autoridade que governa as relações entre adultos e crianças e entre professores e alunos, que, 
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por sua vez, serviu como modelo para uma grande variedade de formas de governo autoritário57 

através de toda a história do pensamento político, “tanto na prática como teoricamente, não 

estamos mais em posição de saber o que a autoridade realmente é” (BPF, p. 92)58. Em outras 

palavras, a época moderna teria não só desafiado uma ou outra forma de autoridade em diferentes 

esferas da vida, mas feito com que todo o conceito de autoridade perdesse completamente a sua 

validade. Uma vez constatada a crise, Arendt se propõe a reconsiderar o que a autoridade foi 

historicamente e assim resgatar o seu significado. Nós viveríamos em uma época na qual certas 

noções, dantes claras e distintas, teriam perdido sua clareza e distinção por terem perdido seu 

significado na realidade público-política, tais como as noções de autoridade e liberdade. Essas 

noções, no entanto, não perderam inteiramente sua importância no mundo atual e daí a relevância 

em recuperar seus significados.  

  “Afim de evitar os mal-entendidos mais comuns e assegurar que visualizemos e 

consideremos o mesmo fenômeno, e não uma série qualquer de problemas conexos ou 

desconexos”, Arendt, antes de reconsiderar o que a autoridade foi historicamente, faz algumas 

observações acerca do que ela nunca foi. Porque a autoridade sempre exige obediência, ela é 

comumente confundida com alguma forma de poder ou com alguma forma de violência e, no 

entanto, segundo Arendt, a autoridade deve ser definida tanto em contraposição à coerção pela 

força quanto em contraposição à persuasão através de argumentos59.  

Arendt afirma que “a autoridade exclui a utilização de meios externos de coerção” pois 

“onde a força é usada, a autoridade em si mesmo fracassou”. Ou seja, se uma autoridade precisa 

fazer uso da violência para ser obedecida, então ela não se basta, isto é, ela não é reconhecida 

																																																								
57 Assim como Arendt o faz no ensaio em questão, eu farei uso do adjetivo “autoritário(a)” aqui que, por sua vez, 
deve ser entendido não como sinônimo de “despótico” ou “ditatorial”, mas significando “que ou aquele que se baseia 
na autoridade”, “que incita respeito”, “que impõe obediência”. Ou seja, o termo “autoritário”, apesar da sua 
contemporânea conotação negativa, deve ser aqui entendido no seu sentido original romano que, afinal, é o sentido 
positivo da palavra que a autora visa resgatar em seu texto. 
58 BPF, p. 119: “the necessity for ‘authority’ is more plausible and evident in child-rearing and education than 
anywhere else. That is why it is so characteristic of our own time to want to eradicate even this extremely limited and 
politically irrelevant form of authority”. É somente no ensaio “Crise na Educação”, da mesma coletânea, que a autora 
aprofunda no tema da perda da autoridade no âmbito privado, isto é, a perda da autoridade do professor na escola e a 
perda da autoridades dos pais no lar, tema este que não abordaremos aqui. 
59  Mais adiante no texto, Arendt fará uma crítica aos teóricos, tanto liberais quanto conservadores, que 
“funcionalizam” todos os conceitos e ideias, isto é, que englobam sob a mesma denominação o que quer que 
preencha a mesma função. Assim, porque a violência preenche a mesma função que a autoridade, isto é, faz com que 
as pessoas obedeçam, então eles identificam violência e autoridade. Ver BPF, p. 101-104.	
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enquanto tal porque uma autoridade legítima dispensa o uso da força. Nas palavras de Jean-

Jacques Rousseau: “ceder à força é um ato de necessidade, não de vontade; é no máximo um ato 

de prudência”60. Assim, “ceder à força” e “reconhecer uma autoridade” são noções inconciliáveis 

que não podem ser entendidas como a mesma coisa. 

Da mesma forma, a autoridade é incompatível com a persuasão “a qual pressupõe 

igualdade e opera mediante um processo de argumentação”. Arendt afirma que “onde se utilizam 

argumentos, a autoridade é colocada em suspenso”. Ou seja, se é preciso persuadir o outro da 

minha autoridade por meio de argumentos para que assim ele me obedeça, isso significa que a 

relação de autoridade entre nós não é reconhecida anteriormente à efetiva emissão de ordens, ou 

não seria preciso convencê-lo da minha autoridade para que ele obedeça à minha ordem. Em 

outras palavras, diferentemente da ordem igualitária da persuasão, a ordem autoritária é sempre 

hierárquica e, portanto, a relação de autoridade é reconhecida antes mesmo da emissão de 

ordens61. Portanto, temos que 
 
 
a relação autoritária entre o que manda e o que obedece não se assenta nem na razão 
comum nem no poder do que manda; o que eles possuem em comum é a própria 
hierarquia, cujo direito e legitimidade ambos reconhecem e na qual ambos têm seu lugar 
estável predeterminado (BPF, p. 93). 
 

 
Ainda neste momento de considerações iniciais do texto, Arendt realça a importância de 

se fazer distinções e critica o modo como tanto os pensadores conservadores quanto os liberais 

têm tratado o problema da autoridade e, por implicação, o problema afim da liberdade no 

domínio da política desde o século XIX. Segundo a autora, esses pensadores não enxergam as 

linhas distintivas que separam os governos tirânicos dos governos totalitários e esses dois, por sua 

vez, dos governos de autoridade. Arendt faz então uma breve distinção entre o governo 

autoritário, o governo tirânico e o governo totalitário, tendo como critério distintivo a liberdade62. 

																																																								
60 ROUSSEAU, 1894, p.19-20: “La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter 
de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté; c’est tout au plus un acte de prudence. En quel 
sens pourra-ce être un devoir?”. 
61 Dentre as diferentes formas de governo, a autoritária seria a menos igualitária de todas na medida em que ela 
incorpora a desigualdade e a distinção como princípios. 
62 Ao fazer essa distinção, Arendt considera também o aparato do governo, as formas técnicas de administração e a 
organização do organismo político e associa metaforicamente 1) o governo autoritário à figura da pirâmide, 2) o 
governo tirânico à figura da pirâmide com a destruição de todos os níveis intermediários entre o topo e a base, ou 
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A tirania se baseia no isolamento, isto é, i) no isolamento do tirano em relação aos 

súditos, pois ele governa, ou melhor, domina como “um” contra “todos” por meio da violência e 

de acordo com seu próprio arbítrio e interesse e ii) no isolamento dos súditos entre si que 

constituem uma massa de indivíduos isolados e desintegrados. Ou seja, o tirano está isolado no 

topo, “acima” de todos os demais, e esse “todos” que o tirano oprime são iguais enquanto súditos, 

isto é, eles são igualmente servis à vontade do tirano, igualmente desprovidos de poder. Em uma 

tirania, portanto, os servos são privados de sua liberdade política por não poderem agir no espaço 

público, por não haver um espaço público organizado em que possam se encontrar e interagir. 

Toda e qualquer decisão política é tomada unicamente pelo tirano, “o lobo em forma humana”. 

No entanto, o âmbito privado parece permanecer isento do domínio tirânico, segundo a descrição 

da autora. 

Já no governo totalitário, além da perda da liberdade política - porque o desejo do Führer, 

que é dinâmico e sempre em movimento, é a lei suprema -, nós temos também a perda de toda e 

qualquer forma de liberdade ou agir espontâneo. Por meio do terror, o regime totalitário suprime 

toda possibilidade de ação e dissolve toda forma de espaço entre os homens, mesmo no âmbito 

particular. Ou seja, no totalitarismo a liberdade é radicalmente abolida. 

 
 
Ela [Arendt] via o totalitarismo como a negação completa das exigências espaciais e 
temporais da liberdade. As ideologias totalitárias devoravam tanto o passado como o 
futuro, transformavam o passado em mitos da natureza ou da história e apagavam a 
imprevisibilidade do futuro com imagens milenares relativas a esses mitos. O terror 
totalitário nos campos de concentração demoliu todos os espaços que tornam possíveis o 
movimento e interação humanos. Tanto a liberdade de pensamento como a liberdade de 
ação desaparecem (YOUNG-BRUELH, 1997, p. 235). 

 
 

O governo autoritário, por sua vez, é limitado por leis. A fonte da autoridade transcende o 

corpo político, isto é, ela é externa a ele, porém a sede do poder é o povo. Como podemos 

perceber, Arendt distingue autoridade e poder. Ela chega mesmo a contrapô-los ao dizer que “a 

característica mais proeminente dos que detêm autoridade é não possuir poder” (BPF, p. 122). 

Poder, para a nossa autora, como nós vimos na seção anterior, não é a possibilidade de impor a 

própria vontade ao comportamento alheio como o descreve Weber. Na verdade, o que Weber 

																																																																																																																																																																																				
seja, com o topo suspenso sobre uma massa de indivíduos desintegrados e 3) o governo totalitário à estrutura da 
cebola. Ver BPF, p. 98-100 e OT, p. 364-388. 
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denomina poder mais se aproxima do que Arendt chama de força (strength), e poder e violência 

são coisas contraditórias no pensamento arendtiano: “é insuficiente dizer que poder e violência 

não são o mesmo. Poder e violência são opostos; onde um domina absolutamente, o outro se 

ausenta” (OV, p. 56). Dessa forma, o oposto da violência não é a não-violência mas justamente o 

poder. E isso porque Arendt entende o poder enquanto consentimento, enquanto a “habilidade 

humana não apenas para agir mas agir em concerto” sem qualquer constrangimento ou coerção 

externa. Ou seja, poder é a habilidade de concordar livremente sobre um curso de ação comum. 

Se autoridade nunca foi o uso da força (strength) ou da violência, se ela também não era 

persuasão, e se autoridade não era o mesmo que poder, afinal de contas o que foi autoridade? Ao 

se perguntar quais foram as experiências políticas que corresponderam ao conceito de autoridade 

e das quais ele brotou, Arendt constata que os gregos não tinham no âmbito da vida política 

qualquer referência de autoridade: “nem a língua grega nem as várias experiências políticas da 

história grega mostram qualquer conhecimento da autoridade” (BPF, p. 104). Isso significa que a 

autoridade nem sempre existiu, embora tenha atrás de si uma longa história. Entretanto, a 

filosofia política grega, em especial o pensamento platônico, teria influenciado decisivamente a 

noção de autoridade que estamos buscando - ao menos em parte porque os romanos adotaram os 

filósofos gregos como suas autoridades em assuntos do intelecto - e, portanto, é preciso voltar aos 

gregos para esclarecermos o conceito de autoridade que, como veremos mais adiante, tem a sua 

origem em Roma. 

Platão e Aristóteles teriam, de modo inteiramente diverso, mas a partir das mesmas 

experiências políticas, tentado introduzir algo de parecido com a autoridade na vida pública da 

pólis grega. Ambos buscavam uma alternativa tanto para a maneira grega usual de manejar os 

assuntos domésticos, isto é, a persuasão (péithein), quanto para o modo comum de tratar os 

negócios estrangeiros, isto é, a força e a violência (bía). Os dois filósofos pretenderam introduzir 

uma espécie de autoridade no manejo dos negócios públicos e na vida da pólis que contivesse a 

deterioração da pólis e tornasse plausível a distinção, no campo político, entre governantes e 

governados: “toda comunidade bem ordenada é constituída por aqueles que governam e aqueles 

que são governados”63.  

																																																								
63 Citação de A Política do Aristóteles (1332b12 e 1332b36) feita pela nossa autora (BPF, p.116) 
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Segundo a interpretação arendtiana, depois do julgamento e condenação de Sócrates, 

Platão teria começado a desconsiderar a persuasão como guia para os homens e buscado algo que 

compelisse a multidão sem o uso efetivo de meios externos de violência, ou seja, Platão teria 

buscado um princípio legítimo de coerção. Ele teria tentado estabelecer a “autoridade” do 

filósofo no governo da pólis aproximando-o do perito: assim como o carpinteiro é competente 

para fazer mobílias ou o médico para curar o doente, o filósofo é competente para governar a 

cidade e isso porque ele pode contemplar as ideias do Bem e do Belo. Ou seja, o poder coercivo 

repousaria nas ideias que são percebidas pelo filósofo que, por sua vez, as usaria como padrões 

aplicáveis para o comportamento das pessoas, padrões esses que transcendem “a esfera dos 

assuntos humanos da mesma maneira que um metro transcende todas as coisas cujo comprimento 

pode medir, estando além e fora delas”. Em outras palavras, “as ideias nas mãos do filósofo que é 

versado em ideias podem tornar-se regras ou padrões ou se converter em leis”64. 

Como o vulgo não pode ter acesso à verdade como o filósofo pode, como a verdade não é 

objeto de persuasão e como a persuasão é a única maneira de lidar com a multidão, Platão sugere 

a invenção de contos acerca de uma vida futura com recompensas e punições enquanto um 

artifício para impor obediência àqueles que não se sujeitam ao poder coercivo da razão. Dessa 

forma, o vulgo deveria acreditar nos mitos do além como se eles fossem verdade e, assim, agir 

como se eles também contemplassem as ideias só acessíveis aos filósofos. Essa tentativa 

platônica para encontrar um conceito de autoridade em termos de governantes e governados foi 

fracassada aos olhos de Arendt, porque os critérios de coerção propostos, por mais que não 

fizessem uso da força física propriamente, implicavam uma espécie de manipulação dos poucos 

aos muitos65. 

																																																								
64 JARDIM, E. 2011. Hannah Arendt: pensadora da crise e de um novo início. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
p. 49-50: “o plano ideal passou a constituir a referência, o padrão situado além do sensível, na direção do qual o 
olhar deve se voltar para que toda a realidade possa ser apreendida. A partir desse momento, dirigir e fixar 
corretamente o olhar na direção da ideia constitui a condição de apreensão da verdade e, por conseguinte, da 
realização da paideia ou da educação. A noção de que a ideia é um metro que serve para medir o conjunto do real 
contém a referência à atividade do artesão, o qual depende da definição de um modelo ideal para a execução da sua 
obra. Desse modo, um propósito instrumental passou a determinar a pesquisa da verdade. Ela não diz mais respeito 
ao desvelamento das coisas, ou melhor, este ficou subordinado a um dado subjetivo – a correção do olhar na direção 
da ideia”. 
65 É preciso enfatizar que essa interpretação de Platão é própria da Arendt, e a maior parte dos estudiosos de Platão 
hoje não concordam com essa leitura. A interpretação arendtiana de Platão é mais Arendt do que Platão. Ou seja, a 
autora está mais preocupada em defender seu ponto de vista do que em ser fiel ao filósofo grego, da mesma forma 
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Segundo Arendt, nós encontraríamos na filosofia política de Aristóteles e em seu apelo à 

natureza, que estabelece a diferença entre os mais jovens e os mais velhos, a segunda tentativa da 

filosofia grega estabelecer um conceito de autoridade. Aristóteles teria recorrido à diferença entre 

jovens e velhos enquanto o princípio da autoridade dos governantes, onde os últimos 

governariam os primeiros. No entanto, Arendt acredita que o próprio Aristóteles não teria se 

convencido desse critério de coerção, porque ele é contraditório com a definição de comunidade 

política do próprio filósofo estagirita segundo a qual a pólis é uma comunidade de iguais e, 

portanto, não pode haver diferença entre governantes e governados. Ou seja, a pólis é uma 

isonomia que garantia a igualdade, “não porque todos os homens nascem ou são criados iguais, 

mas, ao contrário, porque os homens são por natureza (φύσει) não iguais, e precisam de uma 

instituição artificial, a pólis, que em virtude de seu νόµος os tornam iguais” (OR, p. 20-21). Além 

disso, a nossa autora pontua que a relação entre jovens e velhos é, em sua essência, educacional, e 

nessa educação nada mais é implicado a não ser o treino dos futuros governantes pelos 

governantes atuais. Essa relação é limitada no tempo e em seu desígnio e, ainda, se dá entre 

indivíduos que são potencialmente iguais, isto é, pessoas que não se encontram em uma ordem 

hierárquica: “a política, ou o direito de participar da condução dos negócios públicos, começa 

precisamente onde termina a educação” (BPF, p. 119). 

O fracasso de tais tentativas da filosofia grega em estabelecer um critério legítimo para a 

autoridade é compreensível porque os gregos não tinham no âmbito da vida pública qualquer 

experiência política autoritária em que pudessem se basear. A noção platônica de uma medida ou 

padrão pelo qual as coisas terrenas devem ser julgadas, no entanto, vigorou e ela é, na verdade, a 

origem da exigência moderna de que os negócios humanos, resultados da fala e da ação, não 

tenham dignidade próprios mas se sujeitem ao domínio de algo exterior ao seu âmbito, isto é, se 

sujeitem a padrões gerais e transcendentes. Trata-se, porém, de uma exigência posterior à 

experiência romana que, como veremos a seguir, deu origem à palavra “autoridade” e ao seu 

conceito.  

Segundo a nossa autora, a autoridade enquanto uma forma bem específica, que fora válida 

em todo o mundo ocidental durante longo período de tempo, foi em sua origem um fenômeno 

																																																																																																																																																																																				
que Platão ao citar Parmênides, Heráclito ou Protágoras estava mais preocupado em expor o seu argumento do que 
em parafrasear os autores antigos. Esse tipo de apropriação é recorrente na História da Filosofia. 



	 64	

político não grego, mas romano, e derivado de um ato político específico, a saber, a fundação de 

Roma:  
 
 
a palavra auctoritas é derivada do verbo augere, “aumentar”, e aquilo que a autoridade e 
os de posse dela constantemente aumentam é a fundação. Aqueles que eram dotados de 
autoridade eram os anciãos, o Senado ou os patres, os quais a obtinham por 
descendência ou transmissão (tradição) daqueles que haviam lançado as fundações de 
todas as coisas futuras, os antepassados chamados pelos romanos de maiores. A 
autoridade dos vivos era sempre derivativa, dependendo, como coloca Plínio, dos 
auctores imperii Romani conditoresque, da autoridade dos fundadores que não mais se 
contavam no número dos vivos (BPF, p. 121-122). 
 

 
Na compreensão romana da autoridade política, a fonte da autoridade se encontrava 

exclusivamente no passado, na fundação de Roma e na grandeza dos antepassados. Arendt 

observa que “em Roma, a fundação da cidade e o estabelecimento de suas leis constituíam o ato 

importante e decisivo ao qual todos os feitos e realizações posteriores tinham que ser 

relacionados a fim de adquirirem validade política e legitimação” (HC, p. 195, nota 21). Ou seja, 

cada ato político romano deveria, de uma forma ou de outra, remeter ao momento da fundação, 

isto é, ao sagrado início da história romana e assim “somar”, “aumentar”, “engrandecer” o peso 

do passado. Agir ignorando a autoridade e tradição, isto é, agir sem padrões e modelos aceitos e 

consagrados pelo tempo, sem o prestígio da sabedoria dos pais fundadores, era inconcebível.  

Enquanto o poder emanava do povo, a autoridade advinha do Senado Romano, que era a 

instituição especificamente autoritária da República. O Senado não era o agente das ações 

políticas mas seu autor, ou seja, quem inspirava toda empresa e cujo espírito se encontrava 

representado na ação. O Senado não era o responsável pela tomada de decisões políticas mas era 

quem aprovava ou desaprovava as ações, análogo aos áuspices que revelavam aprovação ou 

desaprovação divina das ações humanas. Ou seja, o Senado era quem “aumentava” e confirmava 

as ações por meio da assembleia dos anciães.  

Vemos então que não havia oposição entre liberdade e autoridade na república romana. A 

obediência voluntária – e não servidão voluntária no sentido descrito por Étienne de La Boétie – 

pode ser legítima desde que haja um fundamento sólido para aquilo que, desde os romanos, 

chamamos autoridade. A autoridade, apesar de se expressar em uma relação entre um que 

comanda e outro(s) que obedece(m), não se apoia na violência ou arbitrariedade. A autoridade 

pressupõe que tanto os que comandam quanto os que obedecem têm em comum o fato de 
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reconhecerem a legitimidade do comando. Os que comandam têm o direito de comandar e seus 

comandos ou ordens são baseados em algo reconhecido por ambos66. Dessa forma, obedecer a 

uma autoridade reconhecida como legítima não limitaria a liberdade do cidadão, ao contrário, a 

afirmaria e a confirmaria. 

Com a decadência do Império Romano e o desaparecimento de uma ordem secular 

estável, a Igreja passa a assumir a responsabilidade pelos problemas seculares, e ocorre então 

nesse período da história uma amálgama das instituições políticas romanas com as ideias 

filosóficas gregas: a autoridade agora cristã, cuja fonte são os mandamentos de Deus, passa a ser 

algo que ela nunca havia sido antes para os romanos, isto é, algo que transcende o âmbito político 

e lhe legitima de fora, do exterior. A autoridade da Igreja se apoia no laço de crença entre aqueles 

que comandam e aqueles que obedecem. Ou seja, a autoridade passou a ser vista enquanto 

enraizada em uma fonte que transcendia o âmbito político. Dessa maneira, com a autoridade 

assentando-se sobre uma fonte absoluta como sua inabalada pedra angular, o mundo ganhou a 

permanência e durabilidade de que os seres humanos necessitam precisamente por serem mortais, 

isto é, “os mais instáveis e fúteis seres de que temos conhecimento” (BPF, p. 95). Com o 

posterior advento da secularização e a perda dessa sanção religiosa no âmbito político, a perda da 

autoridade equivaleu à perda do fundamento do mundo, isto é, da permanência e segurança do 

meio em que vivemos.  

 

2.2 As revoluções enquanto tentativas de restauração da autoridade 

Apesar da crise da autoridade, ou melhor, devido à ela, Arendt constata que “existe em 

nossa história uma espécie de acontecimento para o qual a noção de fundação é central, se não o 

mais importante”, a saber, as revoluções da idade moderna. Essas, em especial a Revolução 

Francesa e a Revolução Americana, aparecem aos olhos de Arendt como “gigantescas tentativas 

de reparar essas fundações”, isto é, “renovar o fio rompido da tradição e de restaurar, mediante a 

fundação de novos organismos políticos, aquilo que durante tantos séculos conferiu aos negócios 

humanos certa medida de dignidade e grandeza”, a saber, a autoridade. Em outras palavras, as 

revoluções modernas, que têm por objetivo fundar a liberdade e novos corpos políticos, são 
																																																								
66 ARENDT, H. Breakdown of Authority [lecture]. In The Hannah Arendt Papers at the Library of Congress, 1953, 
imagem 1. 
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também e ao mesmo tempo tentativas de restaurar a autoridade perdida, isto é, tentativas de 

conferir estabilidade à vida política. 

A tarefa da fundação, isto é, o estabelecimento de um novo início, de um novo corpo 

político, vem acompanhada da tarefa de legislar, de criar e impor aos homens uma nova 

autoridade. Mas onde buscar a fonte desta nova autoridade? Em uma época de secularização não 

se pode mais basear a autoridade no poder divino dos reis ou em qualquer sanção religiosa. No 

entanto, o período da história em que a Igreja assumiu responsabilidades seculares nos legou a 

exigência de padrões absolutos que são inalcançáveis, impossíveis para nós, meros mortais. O 

problema em se impor padrões absolutos à esfera política é que a vida pública é constituída de 

problemas e relações humanas cuja própria essência é relativa e não absoluta. Ou seja, o 

problema em se encontrar um absoluto para o âmbito da política, que consiste em relações 

humanas mundanas, é insolúvel. 

Assim, a principal preocupação dos revolucionários foi redescobrir não só a liberdade, 

mas também a secularidade. Porém, as tentativas de restaurar a autoridade por meio das 

revoluções e sob bases imanentes têm malogrado, isto é, terminado ou em restauração ou em 

tirania, e isso parece indicar que “mesmo estes últimos meios de salvação proporcionados pela 

tradição se tornaram inapropriados” (BPF, p. 141). A autora encerra o ensaio “O que é 

autoridade?” sem apresentar propriamente uma solução para o problema do absoluto, isto é, o 

problema de como fundar um novo corpo político, em uma época secularizada, sob bases 

imanentes, sem recorrer à sanção religiosa ou a qualquer natureza transcendente. Mais do que 

respostas, a autora nos deixa no texto a sua admiração pela crise da autoridade, admiração 

(thaumázein) esta que nada mais é do que o início de toda e qualquer filosofia: “Quem pode 

negar (...) que o desaparecimento de praticamente todas as autoridades tradicionalmente 

estabelecidas têm sido uma das características mais espetaculares do mundo moderno?” (BPF, p. 

100). 

 

3 Os paradoxos da tradição revolucionária 

Apesar dos ideais nobres das Revoluções Americana e Francesa, tais como a liberdade, 

igualdade e fraternidade, nelas encontramos graves paradoxos que nos levam até mesmo a 

questionar os esforços dos homens das revoluções. O paradoxo da Revolução Americana foi a 
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preservação da escravidão nos Estados Unidos. Ora, “podemos dizer que o clamor de liberdade 

triunfou verdadeiramente, quando essa vitória custou a necessidade de preservar a escravidão, a 

política curvando-se à injunção econômica?” (DUARTE, 2000, p. 18). Afinal de contas, 

liberdade para quem? Já no caso da Revolução Francesa, o paradoxo foi o período do Terror 

(1792-1794) onde houve uma demanda popular pelo uso de violência contra os inimigos internos 

e externos da Revolução e, mais do que isso, a organização sistemática e institucionalização de 

um conjunto de instituições repressivas – leis dos suspeitos, Tribunal Revolucionário entre outras 

– pelo Comitê de Salvação Pública e pelo Comitê de Segurança Geral que foi responsável pela 

morte de milhares de pessoas. A violência neste período gerou grande medo na população e 

inibiu a participação política. 

Outro aspecto trágico da tradição revolucionária é o fato de que, apesar das sucessivas 

revoluções modernas e pós-modernas terem trazido à luz a experiência política com todo o seu 

esplendor, o espírito revolucionário desses eventos foi, no entanto, rapidamente esquecido. Em 

outras palavras, todas as revoluções falharam em fundar uma instituição que preservasse o 

espírito revolucionário, ou ainda, nas palavras de Duarte: 
 
 
esses repetidos sinais de esperança política da modernidade e do presente jamais 
ultrapassaram a duração fugaz de um clarão de luz, sendo trágica e rapidamente 
abafados sem que as alternativas políticas aí descobertas pudessem ser realmente 
testadas, e sem que os próprios atores envolvidos se dessem conta do ‘tesouro’ que 
tiveram nas mãos (DUARTE, 2000, p. 264-265). 
 

 
Para termos uma melhor compreensão do que a nossa autora chama de “o tesouro perdido 

das revoluções”, no capítulo final de Sobre a Revolução, é preciso ter em mente a análise que ela 

faz em A Condição Humana da modernidade, período em que houve a emergência de uma nova e 

híbrida esfera, o social, e em que o animal laborans, isto é, o homem que valoriza a vida 

enquanto o bem supremo, saiu vitorioso em relação ao homem de ação e ao homo faber 

(fabricador de objetos). 

Por um lado, o advento da esfera social levou à indistinção entre os domínios público e 

privado. O espaço público foi invadido pela sociedade que passou a reivindicar interesses de 

ordem particular ou privada na espera pública. Por outro lado, a atividade humana do trabalho 

(labor) passou a ser muito mais valorizada na modernidade e adquiriu uma prevalência em 
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relação às demais atividades humanas, isto é, a obra e a ação. Disso decorreu a retração da esfera 

pública e a perda da experiência da ação política na medida em que a atividade do trabalho, isto 

é, o consumo ou o metabolismo do homem com a natureza, é uma atividade que não pressupõe a 

interação com outros homens e mulheres como na ação; pelo contrário, ele pressupõe o 

desamparo mais do que o isolamento. Trata-se portanto, na visão arendtiana, de uma atividade 

radicalmente antipolítica porque, como nós vimos, política é ação e a ação se dá no espaço entre 

homens e mulheres.  

Além disso, Arendt defende que a política é mal compreendida, isto é, entendida não 

enquanto ação conjunta e livre exercida no espaço público, mas enquanto fabricação, desde 

Platão. Esta má compreensão da política que implica em diferentes formas da dominação do 

homem pelo homem e, portanto, enquanto um “fardo” ou um “mal necessário”, teria impedido 

que os homens das revoluções compreendessem a amplitude e potencialidade de suas ações. 

Voltando ao capítulo final de Sobre a Revolução, a nossa autora defende nele que o 

espírito revolucionário não vingou porque este tesouro das revoluções nos foi deixado sem 

testamento, isto é, sem a compreensão do seu valor e importância para a manutenção de um corpo 

político que preserva a liberdade. E compreender o tesouro que se tem em mãos é um pré-

requisito para preservá-lo e, eventualmente, transmiti-lo. Nas palavras da autora: 
 
 
Pois, se é verdade que todo pensamento se inicia pela lembrança, também é verdade que 
nenhuma lembrança está a salvo, a menos que se condense e se destile num quadro de 
noções conceituais em que ela pode se exercer ainda mais. As experiências e mesmo as 
histórias do que são e do que sofrem os homens, dos acasos e acontecimentos, recaem na 
futilidade intrínseca da palavra viva e do gesto vivo, a menos que sejam comentados 
constantemente. O que salva os assuntos dos mortais humanos à sua futilidade 
intrínseca não é senão o comentário incessante a respeito deles, que por sua vez é fútil a 
menos que dele surjam certos conceitos, certos pontos de referência para uma futura 
lembrança e mesmo uma simples menção (OR, p. 280). [ênfase nossa] 
 

 
O resgate da tradição revolucionária no livro Sobre a Revolução – livro que, por sua vez, 

não deve ser entendido nem enquanto um estudo histórico das duas revoluções (Arendt não era 

historiadora mas uma pensadora da política), nem enquanto um estudo comparativo dos dois 

eventos do final do século XVIII – e em outros escritos da autora como, por exemplo, no ensaio 

sobre a Revolução Húngara, parece apontar para um projeto arendtiano de recuperação da 

história dos movimentos revolucionários. Talvez o seu intento fosse o de fundar uma outra 
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tradição tendo em vista as revoluções modernas ou, então, o de dar um passo nessa direção. Mas 

será que é possível fundar uma nova tradição? Se positivo, como? Por quais meios? Os homens 

das revoluções Americana e Francesa, como explora Arendt em Sobre a Revolução, se depararam 

com esta mesma questão no momento de fundar um novus ordum saeclorum, isto é, no momento 

de fazer referência à uma autoridade secular para a constituição de uma organização política 

inteiramente nova.  

E, ainda, o que se inicia não tem duração garantida. Quais instituições então, nascidas da 

revolução, seriam capazes de perseguir seu desígnio sem trair seu espírito? Como preservar o 

espírito revolucionário? Em termos não-arendtianos: como conceber um poder constituinte que 

não se esgote jamais em poder constituído? 
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3 RESPOSTAS ARENDTIANAS AOS PROBLEMAS 

 

Full fathom five thy father lies, 
Of his bones are coral made, 
Those are pearls that were his eyes. 
Nothing of him that doth fade 
But doth suffer a sea-change 
Into something rich and strange. 
(SHAKESPEARE, W. The Tempest) 

 

3.1 Verdade x política: a natureza dialógica da política 

A busca por uma fonte de autoridade absoluta para o âmbito político, fonte que transcenda 

o corpo político e o legitime “de fora”, fonte a partir da qual os homens possam derivar princípios 

para as suas ações, remonta a Platão e foi uma das perplexidades enfrentadas pelos 

revolucionários no século XVIII. Arendt nomeia esta perplexidade de “o problema do 

absoluto”67. 

Como nós vimos no segundo capítulo da dissertação, uma das origens históricas do 

problema do absoluto foi a Igreja ter assumido responsabilidades seculares no período medieval, 

o que legou para a posteridade a crença na necessidade de uma fonte transcendente para a 

política. Mesmo com o processo de secularização na modernidade, essa concepção segundo a 

qual a política deve ser fundada sob bases transcendentes persistiu. A exigência por padrões 

absolutos para a esfera pública foi, inicialmente, uma construção da mente humana que, por fim, 

acabou por escravizar as mentes dos próprios homens. Dessa forma, os homens das revoluções 

modernas acreditavam que era preciso buscar uma espécie de validade universal para as suas 

ações, que garantisse a legitimidade, estabilidade e permanência do novo corpo político a ser 

fundado.  

Essa busca, no entanto, é tida por Arendt como uma procura frustrada por se tratar de um 

pseudoproblema. A nossa autora defende que não há absoluto ou validade universal para o 

âmbito político. Por conceber a ação política enquanto uma atividade de interação e criação, 

																																																								
67 Ver, por exemplo, OR p. 186. 
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enquanto diálogo com os outros com os quais se deve chegar a um acordo, a política se situaria 

no campo da opinião e não da verdade. Ela não partiria de proposições universais, mas, sim, de 

opiniões pessoais diversas que podem, inclusive, ser opostas e conflitantes entre si. 

Opinião, na concepção arendtiana, não é algo dado. Ao contrário, ela é construída ou 

formada no espaço político por meio do diálogo, por meio da troca de pontos de vista, por meio 

do debate público: “opiniões surgem sempre que os homens se comunicam livremente e têm o 

direito de expressar suas opiniões em público” (OR, p. 219). Ou seja, a opinião não coincide com 

o interesse particular de determinados grupos. Ela pertence a indivíduos; indivíduos enquanto 

cidadãos.  

Segundo Arendt, o campo da política não é nem o campo da verdade, nem o campo do 

conflito de interesses particulares. A autora defende que o campo da política é o do pensamento 

plural, a arena do embate de opiniões individuais que, no entanto, compartilham entre si um 

espírito público comum68. Mesmo porque, como nós vimos no primeiro capítulo, a pluralidade é 

a condição própria da atividade humana da ação, ou seja, é por sermos seres singulares entre 

iguais que nós nos revelamos por meio do discurso e da ação.  

Além disso, pelo fato da autora conceber a ação enquanto a inserção do novo no mundo, 

disso se segue que toda sequência de fatos poderia ter sido diferente porque o campo do possível 

é sempre maior do que o campo do real. Dessa forma, toda ação política livre é em alguma 

medida contingente, porque ela não é necessária e poderia sempre ter sido outra. Arendt distingue 

a verdade racional da verdade factual, que é a que nos referimos aqui: “a verdade factual não é 

evidente nem necessária, e o que lhe atribui a natureza de verdade efetiva é que os fatos 

ocorreram de uma determinada maneira e não de outra” (LAFER, 2009, p. 19). 

Portanto, a solução para a perplexidade em se encontrar uma fonte de autoridade absoluta 

é, na verdade, não encontrar nenhum absoluto mas, sim, desconstruir esta ideia: 
 
 

																																																								
68 Arendt escreve no ensaio “O que é liberdade?” que uma das virtudes indispensáveis para as ações políticas é a 
coragem. Quer dizer, é preciso coragem para deixar de lado a preocupação para com a vida e adentrar o âmbito 
público onde a preocupação primeira é para com a liberdade: “Courage liberates men from their worry about life for 
the freedom of the world. Courage is indispensable because in politics not life but the world is at stake” (BPF, p. 
156). 
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lendo a quarta Écloga de Virgílio, eles [os homens da Revolução Americana] podem ter 
percebido vagamente que existe uma solução para as perplexidades do início, a qual não 
requer nenhum absoluto para romper o círculo vicioso em que parecem presas todas as 
primeiras coisas. O que salva o ato de iniciar de sua própria arbitrariedade é que ele traz 
dentro de si seu próprio princípio, ou, em termos mais precisos, que o início e o 
princípio, principium e princípio, não só estão relacionados entre si, mas são 
simultâneos. (...) A maneira como o iniciador começa o que pretende fazer estabelece a 
lei da ação para os que se uniram a ele a fim de participar e realizar o empreendimento. 
Como tal, o princípio inspira os atos que se seguirão e continua a aparecer enquanto dura 
a ação (OR, p. 204-205). 

 
 

Ou seja, o próprio início pode ser entendido enquanto um princípio fundador que irá 

iluminar e inspirar as ações futuras e, assim, “se estender ao fim”. Para ilustrar esta ideia de que o 

início pode coincidir com o princípio, Arendt faz referência a uma passagem de Platão em As 

Leis, parafraseada da seguinte forma: “Pois o início, porque ele contém o seu próprio princípio, é 

também um deus que, enquanto mora entre os homens, enquanto inspira os seus feitos, a tudo 

salva” (OR, p. 205)69. Quer dizer, a fundação de um novo corpo político, isto é, o momento 

inaugural de um novo começo, é fundamental porque ele não só dá início a uma nova 

organização política, mas também simboliza os princípios a partir dos quais o corpo político está 

sendo fundado e deverá ser conservado. Portanto, a fundação é o início e, ao mesmo tempo, o 

princípio ao qual as ações futuras deverão se remeter.  

O problema em se impor padrões absolutos à esfera política é que a vida pública é 

constituída de problemas e relações humanas cuja própria essência é relativa e não absoluta. Ou 

seja, o problema em se encontrar um absoluto para o âmbito da política que, por sua vez, consiste 

em relações humanas mundanas, é insolúvel, é um pseudoproblema, porque na política não há 

verdade, não há absoluto. A natureza da política é, ao contrário, dialógica, isto é, ela se dá por 

meio do diálogo entre homens e mulheres livres e em condições de igualdade, que deliberam em 

conjunto e agem em concerto. Ao invés de se preocuparem com padrões absolutos que 

transcendem o âmbito político, os homens e mulheres de ação devem se preocupar em agir 

																																																								
69 No original, lê-se: ἀρχή γἀρ καὶ θεὸς ἐν ἀνθροώποις ἰδρυµεν σώζει πάντα (Livro VI, 775). R. G. Bury traduz a 
passagem do grego para o inglês da seguinte forma: “for the Beginning that sits enshrined as a goddess among 
mortals is the Savior of all, provided that she receives the honor due to her from each one who approaches her” 
(PLATO. Plato in Twelve Volumes, Vols. 10 & 11 translated by R. G. Bury. Cambridge, MA, Harvard University 
Press; London, William Heinemann Ltd. 1967 & 1968). Em nota, o tradutor escreve que a expressão ἀρχὴ σώζει 
πάντα era possivelmente um provérbio da época de Platão. 

Arendt também cita Políbio neste momento do texto: “The beginning is not merely half of the whole but reaches out 
toward the end” (OR, p. 205). 
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segundo os princípios que eles mesmos escolheram no momento da fundação. E, a cada vez que 

agem segundo esses princípios, eles refundam as bases do corpo político conjuntamente 

constituído. As instituições políticas, diferentemente dos produtos da fabricação, não têm 

existência independente e uma certa durabilidade garantida. Ao contrário, elas estão sujeitas e 

dependem de outros e sucessivos atos para subsistirem. Ou seja, a estabilidade do corpo político é 

assegurada se houver a fundação contínua, isto é, se as pessoas que constituem aquele corpo 

político continuarem agindo segundo os mesmos princípios que fundaram a ordem vigente. 

Além disso, Arendt defende que o princípio de sempre se poder iniciar coisas novas deve 

ser um dos princípios fundacionais de um novo corpo político que vise fundar e preservar a 

liberdade. Isso porque nós somos seres que criamos a nossa própria vida em comum e, portanto, o 

que quer que venha a ser estabelecido no momento da fundação deve também estar aberto à 

história, à criação, à contingência. Em outras palavras, porque a política é a esfera da ação (e não 

da fabricação), as formas constitucionais não podem ser rígidas e inflexíveis. Ao contrário, elas 

devem abrigar em alguma medida a possibilidade do novo.  

 

3.2 A política enquanto um produto da ação (e não da fabricação) 

Arendt recorrentemente alerta para o mal que pode ser provocado pela perversão do agir 

em uma espécie de fabricação. Como vimos no primeiro capítulo da dissertação, a autora 

distingue entre as atividades da ação (action) e as atividades da fabricação (work). Essa é, talvez, 

a sua maior crítica à tradição que, segundo ela, não fez esta distinção tão importante. Segundo 

comentário de Canovan: 
 
 

Entender a ação política enquanto a fabricação de algo é, na visão de Arendt, um erro 
perigoso. Fabricar, a atividade que ela chama de work – é algo que o artesão faz ao 
forçar a matéria prima à se conformar ao seu modelo. A matéria prima não pode opinar 
no processo e nem os seres humanos tidos como matéria prima na tentativa de criar uma 
nova sociedade e de se fazer história. Falar do Homem fazendo a sua própria história é 
enganador porque (como Arendt continuamente nos recorda) não existe tal pessoa: 
‘homens, não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo’. Conceber a política 
enquanto fabricação é ignorar a pluralidade na teoria e coagir indivíduos na prática 
(CANOVAN, 1998, p. xii). [nossa tradução] 
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Ou seja, considerar a política enquanto a produção de algo implica em eleger a utilidade 

como o seu critério último. Na fabricação, o fim não só justifica os meios como também os 

determina e os organiza. Ora, como nós vimos ao longo da dissertação, Arendt concebe a política 

enquanto o terreno da liberdade. Enquanto a atividade da fabricação é guiada pela categoria de 

meios e fins, a ação, como nós vimos, é guiada por princípios. No contexto de uma revolução, a 

ação é guiada pelos princípios de liberdade pública, felicidade pública e espírito público. Arendt 

argumenta: “enquanto acreditarmos que lidamos com fins e meios no domínio político, não 

poderemos impedir que alguém recorra a todos os meios para alcançar todos os fins 

reconhecidos” (HC, p. 228). Assim como Immanuel Kant defendia o homem enquanto um fim 

em si mesmo no âmbito da moral, Arendt defende a ação enquanto um fim em si mesma no 

âmbito político.  

A interpretação da ação em termos de fabricação está intimamente relacionada à crença 

segundo a qual uma revolução é inconcebível sem o uso da violência. O que Arendt parece 

defender é que, por mais que a violência seja um fator presente em todas as revoluções, só na 

medida em que se consegue ultrapassá-la, estabelecendo uma nova forma de organização política, 

é que podemos falar em fundação da liberdade. 

A ação, porém, como foi visto, é frágil e, ao mesmo tempo, perigosa por ser imprevisível, 

isto é, por iniciar processos que estão fora do controle dos atores, e por ser irreversível. Temos, 

então, no pensamento da autora, uma tensão entre as fragilidades da ação e a necessidade de certa 

estabilidade na esfera pública. 

Um espaço público organizado, em que homens e mulheres possam agir livremente, 

exige, naturalmente, certo grau de estabilidade e durabilidade. Esse grau de perpetuidade nos 

assuntos humanos possibilita a construção de um mundo para a posteridade, concebido e 

destinado a sobreviver as vidas mortais dos homens. Em outras palavras, os seres humanos 

necessitam precisamente desta permanência por serem mortais, isto é, “os mais instáveis e fúteis 

seres de que temos conhecimento” (BPF, p. 95). Essa segurança, em poder contar com algo 

invariável e certo, garante o mínimo de estabilidade de que necessitamos para vivermos 

civilizadamente, ordenadamente. A existência de um mundo humano durável nos protege contra 

os processos naturais em constante transformação e nos oferece um cenário estável em que 

possamos nos movimentar com o mínimo de segurança de que a ação necessita. 
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Por outro lado, um modelo de governo rígido em que tudo pode ser previsto de antemão e 

em que não há abertura para o novo, ou seja, a eliminação de toda e qualquer forma de liberdade 

e agir espontâneo (que necessariamente traz consigo a irreversibilidade e a imprevisibilidade) é, 

na visão arendtiana, um governo apolítico porque ele aniquila todas as potencialidades políticas 

da ação. Assim, há uma tensão entre a capacidade humana para agir e a necessidade de uma 

ordem pública estável no pensamento da autora: como pode a ação ter um caráter tão essencial 

para a política e, ao mesmo tempo, ser, às vezes, incompatível com ela? Ou seja, como pode um 

espaço público organizado comportar a irreversibilidade e a imprevisibilidade da ação? Em 

outros termos, como fundar instituições estáveis que não excluam por completo as 

potencialidades próprias da ação política? 

Arendt, inspirada pela Revolução Americana, parece propor em Sobre a Revolução que 

são as leis que podem oferecer esse grau de estabilidade ao âmbito público. Não se trata, porém, 

de um código de leis encomendado e rígido, isto é, uma Constituição produzida ou fabricada no 

sentido em que produzimos ou fabricamos objetos físicos. Segundo a autora, é uma ilusão a de 

que “podemos ‘produzir’ algo no domínio dos assuntos humanos – ‘produzir’ instituições ou leis, 

por exemplo, como fazemos mesas e cadeiras, ou ‘produzir’ homens ‘melhores’ ou ‘piores’” 

(HC, p. 188). Na verdade, a admiração arendtiana repousa na redação em conjunto de uma 

Constituição em que um povo constitui um governo e não o contrário.  

O conteúdo concreto da Constituição é o estabelecimento de um governo constitucional, 

isto é, um governo limitado. A noção de governo constitucional nada tem de revolucionário em 

sua gênese ou conteúdo; ela significa simplesmente um governo limitado por leis e a salvaguarda 

das liberdades civis por meio de garantias constitucionais. No entanto, a autora enxerga um 

elemento genuinamente revolucionário na redação em conjunto de uma Constituição, porque ela 

não é o ato de um governo, e sim de um povo constituindo um governo. Ou seja, na criação de 

uma Constituição, é o povo quem presenteia o governo com uma Constituição - ao mesmo tempo 

em que esse mesmo povo constitui esse novo governo - e não o contrário, isto é, um governo já 

estabelecido presenteando o povo com uma Constituição. Dessa forma, a Constituição antecede o 

governo e o governo é apenas fruto da Constituição. 

A redação em conjunto de uma Constituição que formaliza as promessas mútuas dos 

cidadãos serviria de padrão e pilar, ela criaria vínculos que os atores responsáveis pela fundação 
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estabeleceriam com o passado e com o futuro. Ela representaria, assim, o momento de 

enraizamento da fundação do corpo político na História. Ou seja, a solução para a crise da 

autoridade parece ser uma Constituição que sirva de pedra angular, que seja amada e aprovada 

pelo povo, em suma,  
 
 

um documento escrito, uma coisa objetiva duradoura, que certamente pode ser abordada 
de muitas maneiras diversas, que pode ser modificada e emendada de acordo com as 
circunstâncias, mas que mesmo assim jamais é o estado de espírito subjetivo, como a 
vontade, seja ela do povo ou de um único indivíduo (OR, p. 148). 

 
 

Dessa forma, segundo Arendt, os homens da Revolução Americana identificaram o poder 

político na reunião e união do povo por meio de promessas, pactos e compromissos mútuos e 

identificaram a autoridade política na redação, isto é, na constituição em conjunto de um padrão e 

pilar, de um documento escrito que passou a servir de referência para a ação, ou seja, a 

Constituição estadunidense70. 

É nesse sentido que Arendt escreve que, se por um lado, a Constituição que constituirá o 

novo governo e servirá de fonte de autoridade deve ser um documento escrito, objetivo, que 

encarne os princípios previamente deliberados do novo corpo político, por outro lado ela deve 

também poder ser “abordada de muitas maneiras diversas, (...) modificada e emendada de acordo 

com as circunstâncias”. Afinal de contas, o âmbito da política é o âmbito da ação que, por sua 

vez, nunca pode ser previamente calculada. “Como seres natais, podemos, a todo instante, recriar 

a comunidade política à qual pertencemos, conferindo vida às instituições”71. 

Como Giorgio Agamben disse certa vez, deve haver algo na vida humana que permaneça 

ingovernável, não no sentido de desordem ou subversão, mas no sentido de algo que desconstrua 

a ideia segundo a qual os homens e mulheres, e a vida humana em geral, possam ser 

																																																								
70 “Os Estados Unidos, essa república, a democracia na qual estamos, são uma coisa viva que não pode ser 
contemplada ou categorizada como a imagem de uma coisa que alguém possa fazer; não pode ser fabricada. Não é e 
nunca será perfeita porque o padrão de perfeição não se aplica aqui. A discordância faz parte desse assunto vivo 
tanto quanto a concordância. As limitações à discordância são a Constituição e a Carta de Direitos, e nada mais. E 
quem tentar ‘tornar a América mais americana’ ou um modelo de democracia de acordo com qualquer ideia pré-
concebida, só pode destruí-la (Arendt apud YOUNG-BRUEHL, 1997, p. 252). 
71 TORRES, A. Direito e Política em Hannah Arendt. São Paulo: Edições Loyola, 2013, p. 20. 
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governados72. Arendt propõe que as relações políticas não mais sejam entendidas enquanto 

relações de dominação, relações entre governantes e governados. A autora parece enxergar outra 

possibilidade. 

 
 

3.3 A tentativa arendtiana de conciliar liberdade, igualdade e autoridade: o sistema de 

conselhos 

Arendt admirava, em especial, uma forma de organização política, a saber, o sistema de 

conselhos. Em 1958, enquanto revia a segunda edição de Origens do Totalitarismo, a autora 

escreveu: 

 
[a Revolução Húngara] trouxe à superfície mais uma vez uma forma de governo que, é 
verdade, nunca foi realmente tentada, mas que dificilmente pode ser chamada nova, pois 
apareceu com singular regularidade por mais de cem anos em todas as revoluções. Estou 
falando do sistema de conselhos, os soviets russos abolidos nos estágios iniciais da 
Revolução de Outubro, e dos Räte centro-europeus, que precisaram ser liquidados na 
Alemanha e na Áustria antes que as inseguras democracias partidárias [daqueles países] 
pudessem ser estabelecidas... Embora não inconsciente do papel que o sistema de 
conselhos desempenhou em todas as revoluções desde 1848, eu não tinha esperança 
nessa reemergência... a Revolução Húngara ensinou-me uma lição. (Arendt apud 
YOUNG-BRUEHL, 1997, p. 195) 

 
 

Assim, a nossa autora observou que no curso das revoluções as pessoas recorrentemente 

se organizaram em conselhos. Esses conselhos eram reuniões espontâneas locais para a discussão 

e tomada de decisão em conjunto de questões políticas. Eles eram, em última instância, espaços 

públicos criados espontaneamente onde os indivíduos podiam exercer a sua liberdade por meio da 

ação. 

Não é de se estranhar a admiração da autora pelo sistema de conselhos uma vez que ele 

concilia liberdade, igualdade e autoridade, conciliação esta que parece ser também a preocupação 

de Arendt em seus escritos. A autora defende que nós só somos livres entre iguais e enquanto 

agimos no espaço público, isto é, enquanto somos participantes do governo. E Arendt enxerga na 

																																																								
72  Nos referimos aqui à uma entrevista de Agamben na Grécia sobre biopolítica, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=skJueZ52948&t=5s. 
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estrutura autoritária do sistema de conselhos a possibilidade de conservação de um espaço 

público que preserva a igualdade e possibilita a liberdade por meio da participação política. 
  
 

Sem dúvida, essa forma de governo, se se desenvolvesse por completo, voltaria a ter a 
forma de uma pirâmide, que, claro, é a forma de um governo essencialmente autoritário. 
Mas, enquanto a autoridade em todos os governos autoritários que conhecemos vem de 
cima para baixo, neste caso a autoridade não se teria gerado nem em cima nem em 
baixo, e sim a cada camada da pirâmide; e evidentemente poderia constituir a solução 
para um dos problemas mais sérios de toda a política moderna, que não é como 
reconciliar liberdade e igualdade, e sim reconciliar igualdade e autoridade. (OR, p. 270) 
 
 

Ou seja, se por um lado faz-se necessário a representação política uma vez que somos 

muitos e é inconcebível uma democracia direta nos tempos de hoje, por outro lado Arendt resgata 

a tradição do sistema de conselhos, onde as pessoas se reuniam localmente e deliberavam em 

conjunto. Essa rede de conselhos, que consiste em reuniões locais tão numerosas quanto possível, 

formaria uma espécie de pirâmide que, ao invés de restringir o poder, o multiplicaria, uma vez 

que ele estaria sendo exercido em diversas instâncias, nas diversas camadas da pirâmide. 

O lugar da autoridade seria ocupado por uma Constituição que representaria em última 

instância as promessas mútuas e as deliberações feitas em conjunto no momento de constituição 

do corpo político, isto é, no momento da fundação. Esse conjunto de leis serviria de guia para as 

ações políticas futuras, no entanto, ele também estaria aberto à modificações, respeitando assim 

as potencialidades políticas da ação. Dessa forma, tem-se um governo autoritário que concilia 

participação e representação, poder e autoridade. A possibilidade de preservar o espírito 

revolucionário, isto é, de preservar a participação política que, no final das contas, é no que 

consiste propriamente a liberdade, é a defesa dos espaços públicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação pretendeu pensar o fenômeno da revolução e a sua tarefa intrínseca de 

fundar um novo corpo político, a partir do pensamento de Hannah Arendt. Nós tivemos como 

base o livro Sobre a Revolução, porém, como Arendt repensou diversos conceitos fundamentais 

da política – tais como “ação”, “liberdade”, “autoridade” e “poder” –, nós julgamos necessário, 

ao longo do percurso, recorrer também a outros escritos da autora em que ela trabalhou esses 

conceitos para, assim, conseguirmos visualizar melhor a sua compreensão dos fenômenos da 

revolução e da fundação.  

Como nós vimos no primeiro capítulo da dissertação, Arendt concebe a revolução 

enquanto um recurso disponível ao homem para propor uma nova ordenação política. O que 

possibilita a revolução em última instância é a natalidade e o que ela representa propriamente é a 

fundação da liberdade. Contudo, conforme observou a autora, no momento da fundação de um 

novo corpo político, os homens de ação das revoluções modernas se depararam com algumas 

perplexidades que Arendt considera questões implícitas à tarefa fundacional. Analisar no que 

consistiam exatamente essas perplexidades, quais as suas origens e complexidades, foi o nosso 

objetivo específico no presente trabalho. 

A primeira perplexidade dizia respeito à ausência de uma autoridade que guiasse e 

legitimasse as ações tomadas pelos revolucionários. Eles não podiam se valer nem da antiga 

autoridade, pois ela havia sido rejeitada e esvaziada de legitimidade com a instauração da 

revolução, nem podiam invocar outra autoridade, pois ela ainda não havia sido escolhida, 

legitimada e fundada. Quer dizer, neste hiato entre o “não mais” e o “ainda não” instaurado pela 

revolução, não há autoridade vigente para guiar as ações dos revolucionários. Entendia-se então 

que era necessário recorrer à violência na ausência de autoridade. Porém, fundar a liberdade por 

meio da violência é um paradoxo. Além disso, a violência acrescenta um elemento de 

instabilidade à esfera pública uma vez que ela é arbitrária e instrumental. O problema político 

subjacente à essa primeira perplexidade é a difícil distinção entre poder constituído e poder 

constituinte, e a tensão entre poder e violência na política. 
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 A segunda perplexidade, nomeada por Arendt de “o problema do absoluto”, era a crença, 

por parte dos revolucionários, de que era preciso encontrar um nova fonte de autoridade absoluta, 

perfeita, que substituísse a anterior. O problema político subjacente à essa segunda perplexidade é 

a submissão ou dependência da política a um absoluto, isto é, a exigência de uma fundamentação 

externa para a política, como se ela fosse incapaz de se autojustificar. 

Essas perplexidades estão relacionadas não só com as tarefas que dizem respeito ao 

momento específico da fundação, mas também com a dignidade atribuída à esfera política. 

Conforme pretendemos ter demonstrado, Arendt encontra soluções para as perplexidades 

enfrentadas pelos homens de ação das revoluções concebendo a natalidade, a pluralidade e a ação 

enquanto princípios fundacionais de uma ordem política que preserve a liberdade. Ou seja, a 

solução para as perplexidades é conceber o início também enquanto um princípio ao qual as 

ações futuras poderão se remeter e, assim, refundarão o corpo político e o conservarão; é 

conceber a ação enquanto uma atividade de interação, experimentação e criação; é conceber a 

verdade factual enquanto algo em constante construção dentro de uma lógica política.  

É ilusório acreditar que algo possa perdurar indefinidamente sem se alterar. Prova disso é 

a atualização da condição humana da natalidade a cada novo nascimento. Se por um lado é 

preciso garantir certa estabilidade no âmbito político, estabilidade favorável inclusive à atividade 

humana da ação, por outro lado, é preciso, também, preservar as potencialidades da ação, isto é, a 

sua potência de alterar o status quo e propor novas realidades políticas. Isso só parece ser 

possível a partir de uma compreensão da política enquanto um produto da ação, com todas as 

suas fragilidades e complexidades. 

É claro que essas “soluções” ou “respostas” que acreditamos encontrar no pensamento 

arendtiano para os problemas político-filosóficos que a autora julga que Maquiavel enfrentou na 

teoria e, posteriormente, os revolucionários teriam enfrentado na prática, não eliminam ou 

anulam por completo as perplexidades. É preciso distinguir o campo do pensamento do campo da 

ação, o campo da teoria do campo da prática, as categorias de análise do pensamento arendtiano e 

os fenômenos concretos no mundo com todas as suas complexidades. Por mais que Arendt faça 

uma clara distinção entre as atividades do trabalho (labor), da fabricação (work) e da ação, por 

mais que a autora considere a violência e o poder fenômenos opostos, ou ainda, por mais que ela 

delimite os espaços privado e público em sua teoria política, essas são categorias de análise que 
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lhe permitem pensar os acontecimentos. Na prática, o limite jamais é absoluto; pelo contrário, ele 

é sempre tênue. O que nós supomos que a autora faz no livro Sobre a revolução, e o que nós 

pretendemos ter feito ao longo da dissertação, foi tentar compreender melhor os problemas 

políticos por trás das perplexidades, fazendo uso desses conceitos, dessas categorias de análise. 

Na nossa opinião, tais problemas políticos subjacentes às perplexidades são questões pungentes, 

que ainda vigoram em certa medida na atualidade. 

 

Para além de pensar essas perplexidades e os problemas políticos que lhes dão origem, 

nós propomos que o livro Sobre a Revolução possa ser lido enquanto a tentativa de Arendt de 

resgatar uma tradição ignorada na práxis e quase completamente perdida na teoria e, de certa 

maneira, refundá-la. Em Origens do Totalitarismo, Arendt observou que os regimes totalitários 

fundaram-se na extinção da experiência política. Posteriormente, em A Condição Humana, ela 

mostrou que os perigos que rondam as sociedades democráticas contemporâneas é derivado do 

fato de que o espaço público foi sendo progressivamente destruído em proveito dos espaços 

privados e que o corpo político perdeu os recintos nos quais a liberdade dos cidadãos se 

manifestava. Talvez Sobre a Revolução possa ser lido como a tentativa da autora não só de 

pensar qual alternativa nós, contemporâneos, teríamos de reverter a situação, analisando 

historicamente quando foi que isso se deu, mesmo que por um curto intervalo de tempo, mas, 

também, de resgatar essa tradição perdida, este tesouro nos deixado sem testamento, e (re)fundá-

lo.  

Arendt fala da importância da tradição, isto é, da preservação de uma memória que deve 

ser continuamente revisitada. Segundo ela, inspirada pelo que ela chama de “a solução grega” 

para as fragilidades da ação, “o que salva os assuntos dos mortais humanos à sua futilidade 

intrínseca não é senão o comentário incessante a respeito deles, que por sua vez é fútil a menos 

que dele surjam certos conceitos, certos pontos de referência para uma futura lembrança” (OR, p. 

212). Ao admirar e resgatar a tradição esquecida do sistema de conselhos em Sobre a Revolução, 

ela faz exatamente esse resgate de um passado esquecido e o torna presente. 

Karl Jaspers, professor, mestre e amigo de Arendt, escreveu no ano da publicação de 

Sobre a Revolução que o livro em questão era, no final das contas, uma tragédia, isto é, uma 
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constatação da crise política na contemporaneidade. No entanto, ele não nos deixava sem 

esperança, porque um passado revisitado e tornado presente transforma-se numa possibilidade 

futura73. Ou seja, o que foi pode ser novamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
73 Fazemos referência a uma carta de Jaspers a Arendt que data do dia 05 de maio de 1963 e que Young-Bruehl cita 
em sua biografia de autora: “Eu percebo o traço principal de sua intenção. Parece-me um livro que, na profundidade 
de sua convicção política, maestria e realização, coloca-se perto, talvez acima, de seu livro sobre o totalitarismo ... 
No todo, a sua visão é, finalmente, uma tragédia – que não nos deixa sem esperanças” (YOUNG-BRUEHL, 1997, p. 
355). 
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