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o pensamento indômito, arrojado 

galopa no sertão, 

qual nos estepes o corcel fogoso  

relincha e parte turbulento, estoso, 

solta a crina ao tufão. 

(Castro Alves, Sub Tegmine Fagi) 

 

 

 

A liberdade, aliás, não é apenas um dentre os problemas e 

fenômenos do domínio político propriamente falando, 

como a justiça, ou o poder, ou a equidade; liberdade, que 

raramente, apenas em tempos de crises ou revolução, se 

torna o objetivo direto da ação política, é, na verdade, a 

própria razão dos homens viverem juntos em organização 

política. Sem ela, a própria vida política seria sem sentido. 

A raison d’etre da política é a liberdade, e seu campo de 

experiência é a ação (tradução livre) (Hannah Arendt, 

What is Freedom?) 

 

 

 

  



 
 

Resumo 

 

 

O objetivo da dissertação foi analisar o problema da normatividade no contexto do 

pensamento de Hannah Arendt. O problema em questão extrai seu sentido das perguntas: 

“qual o sentido da política?” e “o que poderia oferecer o guia para a ação política para 

governantes e governados?”. Busquei primeiramente oferecer uma delimitação do problema. 

Para tanto, realizei um debate entre seu pensamento e o de Leo Strauss em relação ao 

problema da natureza humana na política e do problema da metodologia da filosofia/teoria 

política, apontando as diferenças das suas posições. Desse debate extraí a conclusão de que a 

normatividade só poderia ser concebida para Arendt em sentido fraco. Após, busquei explorar 

três vertentes interpretativas sobre o problema. A primeira aponta para insuficiência da teoria 

de Arendt para se pensar a normatividade (Habermas, 1977; Benhabib, 2000). Outras duas 

posições são no sentido de que poderia se compreender a normatividade por meio dos 

conceitos elaborados por Arendt. Uma posição estaria remetida ao conceito de natalidade 

(Birmingham, 2006), enquanto outra posição seria remetida ao conceito de pluralidade 

(Canovan, 1992). Finalmente, à luz das vertentes interpretativas, busquei avaliar a 

plausibilidade da hipótese de que a normatividade consiste na preservação da liberdade. 

 

Palavras-chave: Normatividade; Liberdade; Natalidade; Pluralidade 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

 

The aim of the dissertation was to analyze the problem of normativity in the context of 

Hannah Arendt’s thought. The problem in discussion extracts its sense of the questions: “what 

is the meaning of politics?” and “what may offer a guide for the political action for governors 

and the governed?”. I sought first to offer the boundaries of the problem. Therefore I 

accomplished a debate between her thought and Leo Strauss’s on the problem of the human 

nature in politics and the problem of the methodology of political philosophy/theory, pointing 

out the differences of their positions. I extracted of this debate the conclusion that the 

normativity can only be conceived to Arendt in a weak sense. After this I tried to explore 

three interpretive strands on the problem. The first points out for the insufficiency of Arendt’s 

theory to think the normativity (Habermas, 1977; Benhabib, 2000). Two others positions 

point to the possibility to understand normativity through concepts developed by Arendt. One 

position would be referred to the concept of natality (Birmingham, 2006), while other position 

would be referred to the concept of plurality (Canovan, 1992). Finally, in the light of the 

interpretative strands, I sought to evaluate the plausibility of the hypothesis that the 

normativity means the preservation of freedom. 

 

Keywords: Normativity; Freedom; Natality; Plurality 
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Introdução 

 

O problema da normatividade pode ser definido a partir das seguintes 

questões: Qual o sentido da política? O que poderia oferecer o guia para a ação política 

para governantes e governados? No contexto da filosofia política contemporânea em 

específico, há um desacordo em relação à atualidade/validade da questão. Há posições 

caracterizadas por apresentar objeção em relação à necessidade de se pensar a 

normatividade, uma vez que a mesma estaria relacionada e se resolveria no contexto da 

tradição liberal. Tal seria a posição esboçada por John Ralws em The Law of Peoples, 

por exemplo1. Por outro lado, há propostas de compreensão da normatividade, mas que 

se fazem pela restituição do quadro conceitual do problema tal como registrado pela 

tradição. Hannah Arendt não poderia ser enquadrada em qualquer dessas posições sem a 

distorção de seus conceitos. 

 A posição mais conhecida de Arendt sobre o problema aparece na forma de 

uma crítica à normatividade tal como compreendida desde Platão, o que é ilustrado pela 

sua proposta de restituição da dignidade da política, diante da sua perda no registro da 

tradição. Tal ênfase poderia conduzir o leitor à conclusão de que não há um 

desenvolvimento sobre a normatividade que possa ser encontrado em seu trabalho e há 

inclusive uma parcela de críticos que sustentam tal posição. Kateb (1984), por exemplo, 

define a visão de Arendt como um "anti-fundacionismo" político. 

Diante de tais problemáticas, o objetivo do primeiro capítulo consiste em 

analisar a questão sobre o tipo de normatividade que poderia ser encontrada nos 

desenvolvimentos de Arendt. Minha estratégia para essa investigação consiste em 

                                                           
1 Se por um lado, Rawls pretensamente rejeita o historicismo ao defender a existência de “direitos 

universais intrínsecos ao direito dos povos” (Rawls, 2001, p. 81), por outro, termina por compreender que 

somente as sociedades democrático liberais concretizariam as condições para a garantia de direitos 

humanos. Assim, na leitura de Rawls a normatividade acaba por ser remetida a tais condições, o que torna 

qualquer tentativa de se investigar a normatividade supérflua. Ver: Ralws (2001, pp. 79-81). 
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realizar um debate entre o pensamento de Arendt e o de Leo Strauss, um autor que 

atualiza elementos centrais da posição platônica sobre a normatividade. Arendt e Strauss 

identificam a matriz do problema da normatividade em Platão, quando este, diante da 

tensão entre o filósofo e a polis sustenta a postulação da hierarquia entre o modo de vida 

do filósofo e o modo de vida do cidadão, mas suas posições a respeito de tal matriz se 

apresentam como diametralmente opostas. O debate com Strauss tem a finalidade de 

delimitar o problema no pensamento de Arendt. Nesse contexto, pretendo investigar a 

diferença das posições dos autores sobre o problema da natureza humana e da 

metodologia de filosofia política. Nesse ponto, cabe desenvolver a diferenciação entre 

normatividade em sentido forte (caracterizada pela associação da normatividade moral 

com a normatividade política) e normatividade em sentido fraco (caracterizada pela 

dissociação da normatividade moral com a normatividade política), avaliando em qual 

dessas classificações a posição de Arendt pode ser alocada. 

 É possível identificar entre os leitores de Arendt, três vertentes 

interpretativas sobre o problema da normatividade, que serão objeto de análise no 

segundo capítulo. A primeira vertente, composta por Habermas (1977) e Benhabib 

(2000), é caracterizada por, apesar de fazer a concessão de que a normatividade está 

entre as preocupações de Arendt, afirmar que ela não obteve êxito em oferecer uma 

teorização adequada sobre o problema. Habermas e Benhabib estariam buscando em 

Arendt uma normatividade em sentido forte, de modo que cabe analisar, à luz dos 

resultados extraídos no primeiro capítulo sobre o sentido fraco e forte de normatividade, 

quão próximo ou estranho isso estaria do seu pensamento. O resultado dessa análise 

deve servir de base para a avaliação da conclusão dos autores de que os conceitos de 

Arendt seriam insuficientes para a compreensão da normatividade e, portanto, das 

sociedades modernas. A segunda vertente interpretativa é caracterizada pela tese de 
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Birmigham de que o evento da natalidade provém a base normativa dos direitos 

humanos (Birmigham, 2006, p. 12). Apesar das análises sobre o problema estarem 

inseridas no contexto de uma investigação sobre os direitos humanos, a autora traça e 

desenvolve a relação entre normatividade e natalidade, portanto, a relação entre 

normatividade e liberdade. A terceira vertente interpretativa é consolidada pela tese de 

Canovan de que a condição humana da pluralidade fornece o fundamento para 

coexistência humana e proteção contra o totalitarismo (Canovan, 1992, 191). Apesar de 

não traçar as relações entre a normatividade e a preservação da liberdade, Canovan 

retém as questões da necessidade do aspecto institucional para proteção contra o mal e a 

possibilidade de encontrar as condições para a formação do mundo público (e da 

república) na pluralidade. 

O terceiro capítulo tem como objetivo analisar a relação entre 

normatividade e liberdade. Em um primeiro momento, devem ser demarcadas as 

diferenças entre o que consiste a normatividade moral e a normatividade política para 

Arendt. Em seguida, devem ser aprofundadas as análises sobre aquilo no que consistiria 

a normatividade política, que seria a preservação da liberdade. Nesse contexto, cabe 

verificar a possibilidade de conciliação entre natalidade e pluralidade para compreensão 

da normatividade, o que emergiria das análises sobre a capacidade da promessa e os 

princípios. Desse modo, o problema que norteia a pesquisa extrai seu sentido da 

seguinte pergunta: a liberdade política comporta alguma normatividade? 
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1. Normatividade e ação política: um debate entre Hannah Arendt e Leo 

Strauss 

 

Parece insuficiente para a justificativa de estabelecer um debate entre o 

pensamento de Strauss e Arendt questões meramente contextuais. Ambos se formaram 

no ambiente intelectual alemão, onde estudaram com Heidegger, e se ligaram às 

mesmas instituições nos Estados Unidos, país para onde migraram após a ascensão 

nazista. Fato é que apesar de se conhecerem desde os anos trinta e dividirem uma 

mesma disciplina de estudo os autores não estabeleceram um debate de fato (não há 

menção direta de Arendt a Strauss e nem deste a esta nas suas obras publicadas). 

Contudo, a literatura secundária começa a destacar tanto as aproximações relevantes que 

podem ser realizadas entre os pensamentos de Leo Strauss e Hannah Arendt, 

principalmente a contribuição de ambos para a restituição da importância do estudo da 

filosofia política, quanto o fato de que pontos centrais de suas investigações podem ser 

lidos em conflito, especialmente o problema da ação política2. Sobre a contribuição para 

o estudo da filosofia política destaco o comentário de Villa: 

 

Arendt e Strauss estavam ambos lutando contra a imagem weberiana 

da era da burocracia, uma imagem que deixa pouco espaço tanto para 

filosofia quanto para política. Os seus envolvimentos na “guerra” 

entre filosofia e política, assim, se dão em um mundo no qual essa luta 

havia (evidentemente) se tornado irrelevante. Mesmo partindo de 

direções opostas, seus esforços deram bons frutos no sentido de nos 

lembrar que poder político não é simplesmente a execução de uma 

vontade; que a ação política é mais do que meios para um fim; que 

julgar não é a dedução de uma regra ou absoluto; e que a “unidade 

entre teoria e prática” é perigosa e, muitas vezes, um ideal 

incompreendido, capaz de gerar horror moral (tradução livre) (Villa, 

2001, p. 296)3. 

                                                           
2 Sobre os pontos de convergência e divergência entre os pensamentos de Strauss e de Arendt, ver Villa 

(1999 e 2001) e Beiner (1990). Sobre a recepção do pensamento de Strauss, com enfoque na questão 

restituição da filosofia política, ver Smith (2009, pp. 1-12) e Meier (2009, pp. 182-222). 
3 No original: “Arendt and Strauss were both struggling against the Weberian image of age of 

bureaucracy, an image which left little room for either citizenship or philosophy. Their intense 

involvement in the “war” between philosophy and politics thus took place in the world in which this 
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A filosofia e a política são lidas a partir da identificação de uma tensão tanto para 

Strauss, quanto para Arendt, ressalvada a diferença de que a tensão para o primeiro seria 

relacionada à natureza das atividades e que essa identificação é sucedida pela tomada de 

partido da restituição da hierarquia tradicional, em que a contemplação é a atividade que 

diz respeito ao modo de vida mais elevado. Não é inequívoco entre os leitores de Arendt 

se a autora considera que a tensão entre filosofia e política é contingente (ligada a um 

evento histórico) ou relativa à natureza das atividades. Não exploro aqui esse problema, 

apesar de indicá-lo, por me parecer que mesmo que seja uma diferenciação relativa à 

natureza (posição que me parece mais coerente com os desenvolvimentos finais do 

pensamento da autora), isso não altera o estatuto daquilo que pretendo reter aqui, que é 

a crítica de Arendt à hierarquia postulada no interior da tradição. Assim, no que 

concerne à compreensão da ação, Strauss e Arendt apresentam modelos opostos. Arendt 

compreende a ação a partir de uma fenomenologia das atividades humanas. Strauss, a 

partir de uma defesa da superioridade da sabedoria dos filósofos sobre os assuntos 

humanos. O estudo dos antigos é privilegiado por ambos, sendo que tais análises 

identificam que algo se perde, é esquecido, na modernidade. 

A própria utilização do termo vita activa, por Arendt, como contraposição à 

vita contemplativa tem um sentido polêmico em relação à tradição que teria se iniciado 

com Platão. O julgamento de Sócrates teria tido o efeito de estabelecer o conflito entre o 

filósofo e a polis. O erro da tradição que Arendt teria desvelado consistiria na afirmação 

da superioridade da contemplação sobre a ação. Assim, a liberdade estaria vinculada ao 

modo de vida do filósofo. Arendt insere Agostinho na tradição de esquecimento da 

                                                                                                                                                                            
struggle had (evidently) been rendered irrelevant. Though coming from opposite directions, their efforts 

bore fruit in reminding us the political power is not simply the enforcement of one’s will; that political 

action is more than means to an end; that judgment is no more deduction from a rule or absolute; and that 

the “unity of theory and practice” is a dangerous and often misunderstood ideal, one capable of generating 

moral horror.” 
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política, na medida em que este entende a contemplação como modo de vida livre (em 

oposição à vita negotiosa). Acredito não ser nada forçado pensar que Arendt tinha em 

vista a continuidade desse problema na contemporaneidade. Nesse sentido, me interesso 

pela tese de Ronald Beiner, a de que seria possível pensar um diálogo latente entre 

Hannah Arendt e Leo Strauss. Cito:  

 

Acho difícil conceber que não há de algum modo um diálogo tácito ou 

latente com Strauss a ser encontrado na obra de Arendt. Por exemplo, 

quando ela afirma em The Human Condition que foi um erro da 

tradição platônica de filosofia política colocar a vita contemplativa e a 

vita activa em uma relação hierárquica, é difícil imaginar que ela não 

refletiu sobre a reafirmação de Strauss dessa relação hierárquica. 

(tradução livre) (Beiner, 1990, p. 238)4. 

 

Nesses moldes, a linha de continuidade que Arendt estabelece entre Platão e Agostinho 

poderia ser estendida até Strauss que, aliás, se considera representante da tradição 

platônica. 

Por outro lado, Arendt pode ser vista como representante daquilo que 

Strauss critica em Maquiavel. Na leitura de Strauss, Maquiavel teria sido o precursor da 

crise da modernidade, por tornar impossível a formulação da “pergunta sobre o melhor 

regime”. No que concerne ao problema da ação política, os aspectos que Strauss critica 

em Maquiavel são justamente aqueles que Arendt elogia (e percebe sua afinidade com 

ele). Maquiavel teria perdido de vista a dimensão do transcendente para a explicação da 

ação política. 

 Há uma dificuldade em se precisar como compreender o problema da 

normatividade no pensamento de Arendt. As investigações do próximo capítulo buscam 

reconstruir, precisamente, o debate na literatura sobre Arendt em relação a tal questão, 

apontando possibilidades de compreensão. A formulação desta, tal como apresentada 

                                                           
4 No original: “I find it hard to conceive that there is not some manner of tacit or latent dialogue with 

Strauss to be found in Arendt's work. For instance, when she argues in The Human Condition that it was 

an error of the Platonic tradition of political philosophy to place the vita contemplativa and the vita activa 

in a hierarchical relation, it is hard to imagine that she did not reflect on Strauss's reassertion of that 

hierarchical relation.” 
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por Strauss, é identificável com maior facilidade. Strauss pretende compreender a 

restituição da filosofia política como uma alternativa a crise da modernidade. Ele 

propõe o “retorno a uma racionalidade pré-moderna”. Segundo Strauss, os antigos 

descobriram um telos natural para a ação humana, que deve guiar a experiência política. 

Assim, há uma fundamentação moral da política, relacionada ao pensamento (à forma 

de pensamento clássica). 

Pretendo investigar a diferença das posições de Strauss e Arendt sobre o 

problema da natureza humana e a metodologia de filosofia política, com a finalidade de 

oferecer uma delimitação para o problema da normatividade em Arendt. Destaca-se que 

não é o objetivo aqui estabelecer uma comparação em sentido estrito entre o 

pensamento de Strauss e Arendt, i,e., não se trata de eleger um ou outro modelo como 

mais adequado. Um debate entre Strauss e Arendt no contexto deste trabalho tem a 

finalidade, antes de explicar os argumentos apresentados pelas vertentes que 

compreendem a normatividade no pensamento de Arendt, de estabelecer o 

enquadramento específico sobre como poderia se conceber o problema para a autora, 

tendo em vista a crítica realizada pela mesma à normatividade estabelecida pela tradição 

platônica, que chamo aqui de normatividade em sentido forte. 

 

 

1.1. O problema da natureza humana na política 

 

Uma das principais reivindicações de Strauss é a de que reside no centro da 

ação política a sua relação com a filosofia. Para o autor, toda ação política possui uma 

finalidade, seja de preservação ou mudança da coisa política. No texto What is Political 

Philosophy? desde o início a questão da ação se faz presente. Assim, Strauss afirma que 
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Toda ação política objetiva a preservação ou a mudança. Quando 

desejamos preservar, queremos prevenir uma mudança para pior; 

quando desejamos mudar, queremos realizar algo melhor. (tradução 

livre) (Strauss, 1988b, p. 343)5. 

 

No que concerne às coisas políticas não há a possibilidade de neutralidade, é de sua 

natureza não serem inequívocas, serem sempre objeto de aprovação ou desaprovação. 

Strauss rejeita com isso a ideia de uma ação política que não esteja informada por uma 

ideia de bem. Do fato de não haver ação neutra é derivada uma reivindicação implícita 

de julgar em termos de certo e errado (ou justo e injusto). Para tanto é preciso conhecer 

os parâmetros. Tal seria o papel da filosofia política, afirmação que já começa a 

antecipar a relação entre filosofia política e normatividade no pensamento de Strauss. 

Há uma relação estreita, então, entre filosofia e ação política. A primeira se 

refere à busca pelo conhecimento universal (pergunta pelo todo). A segunda se refere a 

um direcionamento em vista do bem. Strauss indica no início do texto What is Political 

Philosophy? a ideia da filosofia política enquanto um ramo da filosofia. Ideia esta que 

figura lá como uma proposição a ser relativizada ou refutada, uma vez que ao longo da 

argumentação Strauss termina por diluir as diferenças entre filosofia e filosofia política. 

Somando tal fato à ênfase conferida por Strauss ao giro socrático, veem-se aí marcas do 

seu projeto intelectual (e pessoal) de restituição da filosofia política. Assim sendo, a 

filosofia política concerne à busca pelo todo, pela articulação do todo natural, levando 

em conta a situação do humano enquanto parte do todo. 

Partindo da sua leitura sobre a relação entre filosofia e política, Strauss 

primeiro faz a identificação da filosofia como um modo de vida e, consequentemente, 

percebe existir uma tensão entre a vida do filósofo e a vida do cidadão. A compreensão 

da filosofia como modo de vida leva à luz o fato de que o filósofo está inserido no 

                                                           
5 No original: “All political action aims at either preservation or change. When desiring to preserve, we 

wish prevent a change of worse; when desiring to change, we wish to bring about something better”. 
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campo da política, que o ensinamento filosófico consiste numa ação política de primeira 

grandeza. Como mencionado, Strauss dá ênfase ao giro socrático6.  Cito Strauss: 

 

Sócrates disse ter sido o primeiro que chamou a filosofia do céu e 

obrigou-a a fazer inquirições sobre a vida e os costumes, bem como 

sobre as coisas boas e ruins. Em outras palavras, ele diz ter sido o 

fundador da filosofia política (tradução livre) (Strauss, 1965, p. 120)7. 

 

Strauss discorda da conhecida posição de que o estudo de Sócrates sobre as coisas 

humanas se faz em favor da convenção e em oposição ao divino e natural. Sua 

interpretação desvencilha Sócrates da ideia de convenção, portanto da vida do cidadão. 

O que Strauss quer afirmar é a importância da ideia de natureza e sua relação com a 

atividade filosófica.  

 O problema da tensão entre o filósofo e o cidadão é pensado associado à 

oposição entre opinião e conhecimento. Tal oposição esclarece algo sobre a afinidade da 

filosofia com os parâmetros naturais e trans-históricos que devem direcionar a ação. A 

busca do conhecimento do todo concerne ao filósofo. No entanto, o domínio da opinião 

é próprio ao cidadão em geral. Desse modo, Strauss argumenta sobre a conformidade 

com a natureza que se substitua a opinião pelo conhecimento, o que evidencia a 

identificação de uma relação sempre tensa do filósofo com o cidadão. Cito Strauss, em 

What is Political Philosophy?: “A filosofia política será, então, a tentativa de substituir 

opiniões sobre o todo pelo conhecimento do todo” (tradução livre) (Strauss, 1988b, p. 

344)8. É próprio ao pensamento filosófico o movimento de abstração, partir do parcial 

em direcionamento ao todo. Nesse sentido, o conhecimento filosófico emerge das 

                                                           
6 Meier busca extrair as consequências do giro socrático, seguindo a leitura de Strauss. Cito: “Los cuatro 

momentos em que puede dividirse la respuesta conciernen, em primer lugar, al objeto de la filosofía 

política, en segundo lugar a la defesa de la política de la vida filosófica, en tercer lugar a su 

fundamentación racional y em cuarto lugar a la filosofía política como lugar de autoconocimento del 

filósofo” (Meier, 2009, p. 187). 
7 No original: “Socrates is said to have been the first who called philosophy down from heaven and forced 

it to make inquiries about life and manners and good and bad things. In other words, he is said to have 

been founder of political philosophy”. 
8 No original: “Political philosophy will then be the attempt to replace opinions about the whole by 

knowledge of the whole”. 
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opiniões por meio da crítica e análise coerente para o conhecimento (pode se remeter 

essa interpretação de Strauss à imagem da caverna, do livro VII da República, de Platão, 

o que ele próprio faz9). 

 Em Natural Right and History, Strauss sustenta que o que Sócrates teria 

inaugurado é um modo de pensar as coisas humanas por si mesmas e não uma oposição 

ao direito natural. A diversidade de opiniões seria compatível com o direito natural por 

serem parte do todo. O movimento para entender o todo parte do entendimento das 

coisas, é o perguntar pelo que são as coisas (pelo ser). Ser significa ser uma coisa, 

portanto ser parte. Compreender o que são as coisas é compreender partes do todo (ou 

algo sobre a articulação do todo). O todo é composto de partes, mas o todo não pode ser 

uma coisa, uma vez que não é parte. O ponto é que existe algo de normativo na própria 

busca pela totalidade. Há, contudo, uma constatação cética da parte de Strauss, que se 

assenta no fato de ao homem, justamente por figurar como parte, ser vedado o 

conhecimento do todo. Isso não significa, por sua vez, que Strauss está interessado em 

desqualificar a busca pelo conhecimento. Para ele o fato do conhecimento da totalidade 

ser impossível ao homem não desqualifica sua busca, i.e., é certamente a busca pelo 

todo que figura como tarefa da filosofia, relativa ao agir bem e buscar a concretização 

do melhor regime. Essa é a interpretação que Strauss faz de uma passagem de Tomás de 

Aquino: “O mínimo que podemos obter de conhecimento das grandes coisas é mais 

desejável do que mais certo conhecimento que podemos obter das coisas menores” 

(tradução livre) (Thomas Aquinas, Suma Theologica, I qu. 1 a 5. Citado por Strauss, 

1988b, p. 344)10. 

 Strauss atribui superioridade ao pensamento clássico justamente por ser 

pautado pela ideia de natureza (aquilo que é próprio de cada ser), acusando uma 

                                                           
9 Ver em: What is Political Philosophy? (Strauss, 1988b, p. 360). 
10 No original “Minimun quod potest haberi de cognitione rerum altissimarum, desiderabilus est quam 

certissima cognitio quae habetur de minimis rebus”. 
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oposição inerente àquilo que é meramente convencional, que tem por base a opinião. 

Nos dizeres de Strauss: 

 

O clássico já foi caracterizado pela simplicidade nobre e pela grandeza 

serena. Essa sugestão nos guia na direção certa. Ela é uma tentativa de 

articular o que antes era também chamado de caráter "natural" do 

pensamento clássico. "Natural" é aqui entendido em contradistinção 

ao que é meramente humano, demasiado humano. Um homem é 

chamado de natural, se ele é guiado pela natureza e não pela 

convenção, ou pela opinião herdada, ou pela tradição, pra não falar 

dos meros caprichos (tradução livre) (Strauss, 1988b, p. 356)11. 

 

O convencionalismo do qual Strauss é crítico, recorre à opinião no lugar do 

conhecimento. Uma premissa do convencionalismo seria identificação do bem com o 

prazer (tese hedonista). Parte do ensinamento do direito natural clássico, como Strauss 

recorda, consiste precisamente na crítica ao hedonismo: na ideia de que o bem é mais 

fundamental do que o prazer. Cito: 

 

Para determinar o que é por natureza bom para o homem, ou o bem 

natural humano, é preciso determinar o que a natureza do homem, ou 

a constituição natural do homem, é. É a ordem hierárquica da 

constituição natural do homem que fornece a base para o direito 

natural, tal como os clássicos entenderam. (tradução livre) (Strauss, 

1965, p. 127)12. 

 

Assim, a vida boa consiste na vida de acordo com a ordem natural. 

 As relações de oposição entre, de um lado opinião e convenção, e de outro 

conhecimento (verdade) e natureza, fundamentam aquilo que Strauss entende que torna 

melhor o modo de vida filosófico quando comparado ao do cidadão da democracia. 

Nesse sentido não é estranha ao pensamento do autor a identidade entre vida boa e vida 

do filósofo. 

                                                           
11 No original: “The classic was once said to be characterized by noble simplicity and quiet grandeur. 

This suggestion guides us in the right direction. It is an attempt to articulate what was formerly also called 

the “natural” character of classical thought. “Natural” is here understood in contra-distinction to what is 

merely human, all too human. A man is said to be natural if he is guided by nature rather than by 

convention, or by inherited opinion, or by tradition, to say nothing of mere whims” 
12 No original: “To determine what is by nature good for man or the natural human good, one must 

determine what the nature of man, or man’s natural constitution, is. It is the hierarchic order of man’s 

natural constitution which supplies the basis for natural right as the classics understood it”. 
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“Qual é o melhor modo de vida?” E simplesmente o melhor modo de 

vida provou ser a vida filosófica. Platão eventualmente definiu o 

direito natural com referência direta ao fato de que a única vida que é 

simplesmente justa é a vida do filósofo. (tradução livre) (Strauss, 

1965, p. 156)13. 

 

Strauss constata que as demandas da vida civil são de natureza diversa das demandas do 

modo de vida filosófico. Isso torna a capacidade do sábio de persuasão dos não sábios 

limitada, como constata Strauss através da figura de Sócrates. O homem bom e o bom 

cidadão só coincidem no melhor regime, nos demais casos há uma desconexão entre um 

e outro. A moralidade convencional gera o problema de não se conseguir definir regras 

universais (que sejam válidas na guerra e na paz), ou seja, requer do cidadão que aja 

bem com os seus concidadãos, mas que se faça o mal aos estrangeiros (enquanto 

inimigos ou potenciais inimigos da cidade). A moralidade filosófica teria maior sucesso 

em estabelecer regras universais, uma vez que afinada com o telos natural que deve 

guiar a ação humana. 

 Strauss sustenta, a partir da sua leitura dos clássicos, a tese da desigualdade 

de naturezas. Desde que há uma natureza, há uma humanidade. Humanidade esta que 

pode ou não ser atualizada. Viver enquanto cidadão, o fato de pertencer a uma 

sociedade civil e obedecer suas regras, não garante a atualização da humanidade, sua 

perfeição. Viver de acordo com a dignidade humana está ligado à atividade pacifica, em 

outros termos, à vita contemplativa. A atualização da humanidade (como Platão, Strauss 

formula que a humanidade não é garantida, mas deve ser conquistada) se dá através da 

atividade direcionada por aquele de boa natureza quando dirige a ação. A chave para se 

pensar moral e política é a perfeição humana (natureza). Strauss está pensando aqui, 

como Platão na República, em uma homologia entre fim da cidade e fim do indivíduo. 

                                                           
13 No original: ““What is the right way of life?” And the simply right way of life proves to be the 

philosophic life. Plato eventually defines natural right with direct reference to the fact that the only life 

which is simply just is the life of the philosopher”. 
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Uma vez que os clássicos viam os assuntos morais e políticos à luz da 

perfeição humana, eles não eram igualitários. Nem todos os homens 

são equipados por natureza para o progresso em vista a perfeição, 

além de nem todas “naturezas” serem “boas naturezas”. Enquanto 

todos os homens, i.e., todos homens normais, tem a capacidade para 

virtude, alguns precisam de ser guiados por outros, enquanto outros 

não precisam de modo algum ou em um grau muito menor. Além 

disso, independentemente das diferenças de capacidade natural, nem 

todos os homens se esforçam para a virtude com a mesma seriedade. 

Contudo, muita influência pode ser atribuída ao modo como os 

homens foram educados, à diferença entre um “ambiente” natural 

favorável e um desfavorável. Desde que os homens são, então, 

desiguais no que concerne à perfeição, i.e., no aspecto decisivo, 

direitos iguais para todos parece aos clássicos aquilo que há de mais 

injusto” (tradução livre) (Strauss, 1965, pp. 134-135)14. 

 

Desde que há naturezas diferentes, nem todas são boas. Nesse sentido nem todas são 

aptas para dirigir a ação. Os clássicos não são igualitários para Strauss por entenderem 

que a boa natureza deve guiar. Nesse sentido aparece a distinção que Strauss faz entre o 

nobre e o justo. Todos estão aptos a serem justos, porque isso depende do cumprimento 

de regras válidas a todos, que todos podem conhecer. Diferentemente é o fato de ser 

nobre. Ele depende das capacidades que nem todos possuem. Assim, se percebe que 

Strauss endossa aquilo que, em linguagem liberal, é chamado de tese da desigualdade na 

distribuição de talentos intelectuais. Strauss, em virtude da sua crítica à tradição liberal, 

certamente não gostaria que sua ideia fosse associada à mesma, mas vale notar que os 

liberais endossam o mesmo aspecto descritivo (embora extraiam dele consequências 

diferentes). A partir do problema da ação, o problema da normatividade em Strauss 

começa a tomar melhores contornos. Partindo do aspecto descritivo da desigualdade de 

naturezas ele chega ao aspecto normativo de que o que deve guiar a ação política está 

                                                           
14 No original: “Since the classics viewed moral and political matters in the light of man’s perfection, they 

were not egalitarians. Not all men are equally equipped by nature for progress toward perfection, or not 

all “natures” are “good natures”. While all men, i.e. all normal men, have the capacity for virtue, some 

need guidance by others, whereas others do not at all or to a much lesser degree. Besides, regardless of 

differences of natural capacity, not all men strive for virtue with equal earnestness. However great an 

influence must be ascribed to the way in which men brought up, the difference between a favorable and 

an unfavorable natural “environment”. Since men are then unequal in regard to human perfection, i.e., in 

the decisive respect, equal rights for all appeared to the classics as most unjust.” 
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relacionado ao talento intelectual ou, em outros termos, à afinidade por natureza dos 

filósofos com a tarefa do direcionamento da ação. 

 Persecution and the Art of Writing ajuda a compreender quão radical é a 

tensão entre o filósofo e a cidade na visão de Strauss. Se em Natural Right and History, 

o autor trata de articular melhor tal questão, no anterior, ele esclarece a relação entre a 

natureza da verdade filosófica e o modo de escrita que seria próprio aos grandes 

escritores. As consequências dessa relação são levadas em conta por Strauss na leitura 

dos textos filosóficos, o que ajuda a entender algo sobre sua metodologia de filosofia 

política. Em Persecution and the Art of Writing, Strauss põe em suspeita a crença de 

que a liberdade de expressão do pensamento é garantida nas atuais sociedades 

democrático-liberais. A perseguição é frequentemente associada ao passado, mas o que 

Strauss indica é que as verdades filosóficas teriam o poder de desestabilizar qualquer 

corpo político em qualquer época sendo, portanto, perigosas por essência. Por isso, 

aquele que está afinado com elas está sempre em risco. O risco é o de exclusão de sua 

presença no espaço público, seja na forma da eliminação da sua existência física, seja na 

forma do ostracismo social. Ao analisar o tema da perseguição, Strauss constata que da 

existência da mesma decorre o fato de que os bons escritores passam a desenvolver um 

modo específico de escrita, uma escrita entre linhas. A perseguição não teria o efeito de 

suprimir o pensamento livre. Assim, o filósofo (bem como o aspirante a filósofo) se 

diferencia do cidadão comum, mais uma vez, no próprio modo de leitura dos textos dos 

outros filósofos. Cito Strauss:  

 
Um livro exotérico contém, então, dois ensinamentos: um 

ensinamento popular de caráter edificante, que se encontra na 

superfície; e um ensinamento filosófico concernente ao assunto mais 
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importante, que é indicado apenas entre linhas (tradução livre) 

(Strauss, 1988a, p. 36)15. 

 

O mesmo texto contém dois ensinamentos, um exotérico e outro esotérico, na medida 

em que se silencia em grande parte para a maioria e revela seus segredos a alguns. Tal 

ideia se assentaria na já referida tese da desigualdade de naturezas. Sobre isso, Strauss 

apresenta o axioma: homens que carecem de pensamento são leitores desatentos e 

homens pensantes são leitores atentos. O abismo que separa o sábio do vulgar torna a 

comunicação pública da verdade filosófica impossível e indesejável, i.e., há verdades 

que não podem ser pronunciadas em público. 

 Embora meu objetivo aqui não seja rastrear aporias, mas apresentar o 

pensamento de Strauss, algumas questões se sobrelevam. Apenas indico uma delas sem, 

contudo, ter maiores pretensões ao fazê-lo. Strauss constrói uma espécie de 

normatividade intelectual em torno do que poderia não ser mais do que um imperativo 

de prudência. Se a perseguição se apresenta como fato ao analisar a vida de determinado 

filósofo, o texto filosófico deve ser lido com cautela, o que dependeria do contexto. 

Todavia, Strauss não está disposto a ceder para o historicismo (mesmo que em sentido 

fraco). Apesar de ser verdade que a liberdade de fala é mais frágil que se imagina, 

pressupor a perseguição pode levar à consequência da perda do sentido pretendido pelo 

autor em suas palavras, ou seja, retirar a inteligibilidade do texto filosófico. Não há 

garantias de que se possa confiar no que se pode ler. Se a proposição socrática de que a 

verdade é um valor é pressuposto da leitura exotérica, a mesma proposição pode 

sustentar uma atitude contrária, a do se arriscar (mesmo compreendendo que para 

Strauss o risco já seja dado na atividade filosófica). 

                                                           
15 No original: “An exoteric book contains then two teachings: a popular teaching of an edifying 

character, which is in the foreground; and a philosophic teaching concerning the most important subject, 

which is indicated only between the lines”. 
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 A mencionada radicalidade da tensão entre o filósofo e a polis não está tanto 

ligada à hostilidade no tratamento dos filósofos, uma vez que a morte e a solidão são 

velhas conhecidas dos mesmos, mas ao fato de ser relativa à natureza das atividades 

desses e dos cidadãos, i.e, a radicalidade está em ser compreendida como atual no 

contexto contemporâneo em que a liberdade de fala se diz garantida. Nessa constatação, 

Strauss faz notar o elemento trans-histórico presente na filosofia política para 

compreensão das coisas humanas. No texto Progress or Return? Strauss aponta que a 

fraqueza da ideia de progresso consiste na dissociação entre progresso social e 

progresso intelectual. O progresso parte do pressuposto de um início imperfeito rumo a 

um fim perfeito, mas não possui uma concepção de fim (de telos humano). Isso teria 

velado as distinções mais relevantes politicamente. Cito Strauss: 

 

O homem moderno é um gigante cego. A dúvida do progresso levou a 

uma crise da civilização ocidental como um todo, porque, no decorrer 

do século XIX, a antiga distinção entre bem e mal, bom e mau, foi 

progressivamente substituída pela distinção entre progressista e 

reacionário (tradução livre) (Strauss, 1981, p. 27)16. 

 

O retorno proposto por Strauss não pode ser compreendido a partir de um ponto de vista 

histórico, mas como a restituição da racionalidade pré-moderna, a racionalidade 

filosófica. Strauss pretende firmar a ideia de um fundamento que transcende o contexto 

histórico. Nesse sentido, a restituição da pergunta pelo melhor regime ocupa um lugar 

central nessa reivindicação. 

 Strauss recorda a centralidade conferida pelos clássicos ao fenômeno 

chamado regime, indicando que no seu uso idiomático era um dos sentidos do termo 

politeia. Hodiernamente, o termo civilização passou a atuar como o substituto do 

regime, o que no lugar de fornecer diferenciações politicamente relevantes, tratou de 

                                                           
16 No original: “Modern man is a blind giant. The doubt of progress led to a crisis of Western civilization 

as a whole, because in the course of the nineteenth century, the old distinction between good and bad, 

good and evil, had been progressively replaced by the distinction between progressive and reactionary”. 
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embaçá-las. O termo civilização designa uma grande sociedade, sem contudo, indicar 

qual tipo de sociedade se trata. Os critérios de diferenciação entre sociedades são 

imprecisos e, por vezes, remetidos a questões artísticas (Strauss, 1965, p. 138). Além 

disso, ao se traduzir o termo regime, passou-se a adjetivá-lo com o termo ideal, 

tornando-o sinônimo daquilo que é conhecido como utopia. Em certo sentido, Strauss 

assume que o termo utopia pode dizer algo sobre o melhor regime, no sentido de que ele 

pode nunca se tornar atual, seria possível apenas nas mais favoráveis situações, o que 

contrasta com o ideal moderno de que a natureza pode ser dominada. Em aberta 

polêmica com tal visão, Strauss defende a restituição da validade do termo regime, bem 

como a necessidade da pergunta pelo melhor regime. Strauss, seguindo a posição dos 

clássicos, defende que o melhor regime não é idêntico à ordem perfeita e moral (como 

compreendido pela base bíblica), mas possível e desejável de ser concretizado na terra. 

O requerido para tanto é a atualização da humanidade (por ser de acordo com a 

natureza), não depende da alteração da natureza humana. Strauss sustenta a existência 

de uma normatividade prescritiva. Entretanto, não enuncia quais seriam as principais 

normas de ação. O autor enfrenta essa questão, o problema da mutabilidade do direito 

natural por meio de um debate entre Platão e Aristóteles. Não há regras de ação 

universalmente válidas, mas há uma hierarquia de fins universalmente válida (Strauss, 

1965, p. 162). Assim, Strauss afirma: “O único parâmetro universalmente válido é a 

hierarquia de fins” (tradução livre) (Strauss, 1965, p. 163)17. O ponto é que as demandas 

de justiça podem requerer a consecução de um fim mais urgente no lugar de um fim 

mais elevado, mas isso não invalida a hierarquia de fins. Uma regra universal de 

substituição da urgência em detrimento daquilo que é mais elevado, portanto, não pode 

ser postulada. 

                                                           
17 No original: “The only universally valid standard is the hierarchy of ends”. 
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 Após essa incursão no pensamento de Strauss, passo a leitura sobre o 

problema da natureza na política em Arendt. Sobre isso, destaca-se o fato de Arendt 

buscar explicar seu conceito de ação primeiramente a partir de uma crítica ao papel 

tradicional conferido a ela: ao fato da ação ter sido condenada à indignidade pela 

tradição. Arendt relembra o conceito de vita activa, buscando restituir seu potencial 

explicativo para a política, mas o faz especialmente em contraste com a postulação de 

uma relação hierárquica entre contemplação e ação, da qual o termo teria adquirido seu 

significado na tradição. Em Strauss há uma continuação daquilo que Arendt vê de mais 

antipolítico no ensinamento da tradição, a inserção da ideia de natureza humana na 

política, que dá base à noção de que os parâmetros que fundamentam a política são 

exteriores a ela. O significado político disso seria a conclusão de que a dominação é 

inevitável. Um dos desdobramentos disso é a formulação de uma noção de verdade que 

é alheia àquilo que seria a condição mais essencial para se pensar o domínio público, 

que é a condição humana da pluralidade. Nesta parte, me ocupo de explicar a crítica 

empreendida por Arendt em relação à tradição, marcando suas diferenças com a 

proposta de Strauss, com a finalidade especifica de esclarecer o sentido restrito em que 

poderia vir a ser compreendida uma noção de normatividade no pensamento da autora. 

Os principais conceitos que explicam a ação política, natalidade e pluralidade, serão 

apenas mencionados nesse ponto, mas explicados melhor no capítulo seguinte no 

contexto específico da apresentação das vertentes interpretativas que compreendem a 

normatividade a partir desses conceitos. 

 Ao discorrer sobre esse ponto, levo em conta a afirmação de Canovan de 

que a teoria da ação de Arendt é baseada em uma resposta ao totalitarismo e não figura 

como um exercício de nostalgia em relação à polis grega (Canovan, 1992, p.2; p.157). 

Quando Arendt analisa o colapso perpetrado pelo nazismo, percebe que tanto as 
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estruturas tradicionais de moralidade e pensamento foram abaladas, como as formas de 

compreensão da realidade. Desse modo, é preciso ter em vista que, mais do que um 

problema especificamente teórico, ou de uma defesa de uma retomada da experiência 

clássica, parte da proposta de Arendt ao relembrar o termo vita activa consiste em 

demonstrar como a tradição tratou de criar uma neblina em torno da compreensão sobre 

capacidades humanas, bem como sobre a possibilidade criar barreiras políticas (contra 

um mal que é também político) a partir delas. 

 A preocupação de Arendt com as consequências de se assumir uma noção 

de humanidade fundada na natureza aparece em Origins of Totalitarianism. A autora 

destaca o efeito político devastador de se assentar uma normatividade numa noção de 

humanidade pré-concebida e abstrata. Inspirados pela “declaração de direitos do homem 

e do cidadão”, tomando os direitos proclamados nessa como garantidos, os Tratados de 

Minorias da Liga das Nações se demonstraram ineficazes, sendo tal ineficácia um 

atestado da sua falta de validade política e filosófica. Em sua ineficácia, os tratados, 

serviram tão somente para explicitar a existência dessas pessoas que vivem fora da 

proteção legal. Cito Arendt: 

 

Desde o início o paradoxo envolvido na declaração de direitos 

humanos inalienáveis foi que esses estavam assentados em uma noção 

“abstrata” de ser humano, que parecia existir em lugar algum, pois 

mesmo os selvagens viviam em algum tipo de ordem social (tradução 

livre) (Arendt, 1979, p. 291)18. 

 

Os direitos humanos seriam inalienáveis porque seriam independentes de qualquer 

governo. Contudo, a falta do próprio governo só garantiu às minorias e às pessoas sem 

estado o convencimento de que a perda da nação significa a perda dos direitos humanos, 

o que coincidiu com a perda de um lugar onde pudessem ser reconhecidos como 

                                                           
18 No original: “From the beginning the paradox involved in the declaration of inalienable human rights 

was that it reckoned with an "abstract" human being who seemed to exist nowhere, for even savages lived 

in some kind of a social order”. 
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humanos. Esse fato também desvela o término da transformação do estado (que era um 

instrumento da lei) em instrumento da nação, algo que está no centro do problema dessa 

noção abstrata de direitos humanos (Arendt, 1979, p. 275). O caráter interestatal das 

minorias, o fato de não estarem restritas ao âmbito de um estado-nação específico, 

associado à condição humana da pluralidade, escapa à noção de unidade que é 

constitutiva da ideia de nação. 

 Assim como para Strauss, o registro da experiência dos clássicos é caro a 

Arendt para compreender a ação política. Entretanto, há uma divergência essencial 

desde o ponto de partida em relação a qual é a experiência compreendida enquanto 

relevante em termos políticos. Strauss está interessado em reter o ensinamento dos 

filósofos acerca de um telos natural para a ação, compreendendo a filosofia política no 

registro da ação política. Arendt, por outro lado, realiza uma polêmica com a tradição e, 

na leitura dos clássicos, busca dar ênfase em como as experiências de exercício da 

liberdade permitem iluminar algo sobre as capacidades humanas. Isso também se 

apresenta como uma marca distintiva da sua metodologia. Arendt explica a ação política 

a partir de uma fenomenologia das atividades humanas. Nesse sentido, a ação e seu 

vínculo (ontológico) com a liberdade é explicada a partir do conceito de natalidade. A 

capacidade de iniciar confirma a existência da liberdade. Esse fato, do ponto de vista da 

compreensão da ação política, revela que (enquanto espontânea) a ação não pode ser 

reduzida a uma finalidade, o que marca sua diferença com Strauss e antecipa que a 

normatividade em Arendt só poderia ser compreendida apartada da matriz platônica. 

 A ação em um sentido amplo, enquanto engajamento em algo no mundo, 

está no cerne da noção de vita activa como contraposta à vita contemplativa. A 

utilização desses termos em The Human Condition tem um sentido polêmico em relação 

à tradição que teria se iniciado com Platão. O termo vita activa retira seu significado do 
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problema do conflito entre o filósofo e a polis. A reação de Platão ao julgamento e 

morte de Sócrates teria sido o evento que simultaneamente deu início ao mencionado 

conflito (no registro da tradição do pensamento político), evento que coincide com a 

inauguração da tradição. O erro que Arendt teria desvelado consistiria na afirmação no 

interior desta da superioridade da contemplação sobre a ação. Assim, para a tradição, a 

liberdade estaria vinculada ao modo de vida do filósofo, sendo este o melhor modo de 

vida. Se em Aristóteles o bios politikos ainda era considerado enquanto uma forma de 

vida livre, em Agostinho a ideia de vita contemplativa, como tradução do bios 

theoretikos, se tornou o único modo de vida livre. Arendt demonstra como a ação 

política foi realocada. Na experiência dos clássicos o lugar da ação política era o mesmo 

da liberdade, mas no registro da tradição a mesma passou a pertencer à esfera da 

necessidade. No texto The End of Tradition, Arendt aponta que já em Platão a política 

aparece como originada da necessidade de manutenção da vida biológica e é 

funcionalizada à obtenção daquilo que é mais elevado, o destino humano. Sua origem é 

pré-política e seu fim e pós-político. Essa seria para Arendt a matriz do problema da 

perda da dignidade da política, do rebaixamento da política como nada mais do que um 

mal necessário. Cito Arendt: “De modo sucinto, quando os filósofos começaram a se 

preocupar com a política de uma forma sistemática, a política imediatamente tornou-se 

para eles um mal necessário” (tradução livre) (Arendt, 2005b, p. 82)19. Acredito que 

com o uso do termo vita activa, além de criticar a matriz platônica, Arendt pretende 

compreender um fenômeno mais amplo, o de como a capacidade humana de ação foi 

registrada como sendo “meio para” algo obteve sucesso ao longo da tradição (e como o 

fim da tradição não significou uma necessária restituição da ação). 

                                                           
19 No original: “In brief, when the philosophers began to concern themselves with politics in a systematic 

way, politics at once became for them a necessary evil” 
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 O resgate do termo vita activa por Arendt tem então, por um lado, um 

sentido crítico e, por outro, um sentido compreensivo, sentidos que não são desatrelados 

um do outro. Em um sentido compreensivo, a vita activa pretende designar as principais 

atividades humanas, quais sejam: trabalho, fabricação e ação. Enquanto tais, essas 

atividades retiram seu fundamento da capacidade humana de iniciar, explicada pela 

condição da natalidade. Ao relembrar o termo vita activa, Arendt defende a sua 

atualidade para compreender a política. Sobre o já mencionado sentido crítico, cito 

Arendt:  

 

Se, portanto, o uso do termo vita activa, como proponho aqui, está em 

manifesta contradição com a tradição, isto é porque eu duvido não da 

validade da experiência subjacente à distinção, mas antes, da ordem 

hierárquica que adveio dela desde a origem (tradução livre) (Arendt, 

1998, p. 17)20. 

 

A crítica empreendida por Arendt centra-se na ordem hierárquica concebida pela 

tradição entre contemplação e ação, que delineia a definição de normatividade 

tradicional, uma normatividade em sentido forte. Regresso a essa questão em breve. 

 Importa agora notar que Arendt não pretende com sua crítica inverter a 

hierarquia entre ação e contemplação. Esse feito teria sido realizado, na verdade, no 

interior da tradição, por Nietzsche e Marx. Feito que, antes de promover uma visão 

fidedigna sobre as coisas humanas, manteve intacto o quadro conceitual da tradição. 

Cito Arendt: 

 
A reversão moderna compartilha com a hierarquia tradicional o 

pressuposto de que a mesma preocupação humana central deve 

prevalecer em todas as atividades dos homens, uma vez que sem um 

princípio compreensivo nenhuma ordem pode ser estabelecida. Esse 

pressuposto não é óbvio, e o meu uso do termo vita activa pressupõe 

que a preocupação subjacente a todas suas atividades não é a mesma 

                                                           
20 No original: “If, therefore, the use of the term vita activa, as I propose it here, is in manifest 

contradiction to the tradition, it is because I doubt not the validity of the experience underlying the 

distinction but rather the hierarchical order inherent in it from inception”. 
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que, e nem superior nem inferior, à preocupação central da vita 

contemplativa (tradução livre) (Arendt, 1998, p. 17)21. 

 

Se em The Human Condition não fica tão claro do que se trata a crítica a essa 

“preocupação humana central que deve prevalecer em todas as atividades”, no caso de 

Marx pode ser esclarecido na referência de Arendt ao mesmo em The End of Tradition. 

Da sua crítica sobre o fato dos filósofos apenas “interpretarem o mundo”, Marx aduz a 

demanda de que a filosofia deve ser utilizada para mudar o mundo. A ação se torna 

meio para o pensamento se concretizar. Cito Arendt: 

 

A consequência que Marx extrai da filosofia da história de Hegel (e 

todo trabalho filosófico de Hegel, incluindo a Logik, tem um único 

tópico – chamado história) foi que a ação ou práxis, contrariamente a 

toda tradição, estava longe de ser o oposto ao pensamento, era o 

verdadeiro e real veículo do pensamento, e que a política, antes de ser 

infinitamente inferior à dignidade da filosofia, era a única atividade 

inerentemente filosófica (tradução livre) (Arendt, 2005b, p. 82)22. 

 

O ponto da crítica de Arendt é que o que está no centro da vita activa é diferente do que 

está no centro da vita contemplativa. Vita activa designa a ação em um sentido amplo, 

ou seja, uma vez que engajada em algo no mundo dos homens. A vida do espírito (vita 

contemplativa) por sua vez, é explicada a partir da sentença que Cícero atribui à Catão: 

“nunca um homem está mais ativo do que quando nada faz, nunca está menos só do que 

quando a sós consigo mesmo” (citado por Arendt, 2012, p. 22). Dessa sentença, Arendt 

aduz a pergunta: “o que estamos ‘fazendo’ quando nada fazemos a não ser pensar?”. 

(Arendt, 2012, p. 22). Em outros termos, a vida do espírito concerne a o que o homem 

faz quando se retira do mundo das aparências, i.e, por mais que possa preparar para o 

                                                           
21 Na original: “The modern reversal shares with the traditional hierarchy the assumption that the same 

central human preoccupation must prevail in all activities of men, since without one comprehensive 

principle no order could be established. This assumption is not a matter of course, and my use of the term 

vita activa presupposes that the concern underlying all its activities is not the same as and is neither 

superior nor inferior to the central concern of the vita contemplativa”. 
22 No original: “The consequence that Marx drew from Hegel’s philosophy of history (and Hegel’s whole 

philosophical work, including the Logik, has only one topic – namely history) was that action or praxis, 

contrary to the whole tradition, was so far being the opposite of thought that it was the true and real 

vehicle of thought, and that politics, far from being infinitely beneath the dignity of philosophy, was the 

only activity that was inherently philosophical”. 
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mundo, permanece uma atividade não mundana. Desse modo, o ponto é que o 

pensamento possui sua dignidade própria, assim como a política possui sua dignidade 

própria. 

 O texto Philosophy and Politics, publicação póstuma, aparece 

primeiramente na revista Social Research em 1990 e aclara a crítica de Arendt à 

hierarquia entre contemplação e ação estabelecida na tradição. O mesmo manuscrito é 

novamente editado e publicado com o título de Socrates na coletânea The Promise of 

Politics23. Nesse texto, Arendt apresenta sua leitura sobre a oposição entre verdade e 

opinião instaurada por Platão. Para ela, essa oposição teria sido cunhada a partir da 

distorção dos ensinamentos mais fundamentais de Sócrates. Platão teria abandonado as 

opiniões e recorrido a uma noção de verdade que seria necessariamente contraposta à 

opinião. A leitura de Arendt sobre a figura de Sócrates se faz a partir da Apologia e do 

Críton, mas também em um recurso a Aristóteles, que é justificado no fato de que parte 

da filosofia política de Aristóteles é construída como uma retomada de Sócrates, 

especialmente na discordância daquele com Platão. Em oposição a Platão, ela lê 

Sócrates como aquele que não objetivava assumir a figura do mestre dos seus 

concidadãos, mas buscava torná-los conscientes de suas próprias verdades. Arendt 

recorda que a palavra doxa significa não apenas opinião, mas também esplendor e fama. 

Com isso, aponta o fato da doxa ser relativa ao domínio político. Sobre o método de 

Sócrates, cito:  

 

A significância desse método estava na dupla convicção: todo homem 

tem sua própria doxa, sua própria abertura para o mundo, e Sócrates, 

portanto, deve sempre começar com as questões; ele não pode saber 

de antemão qual tipo de dokoi moi, de o-que-aparece-para-mim, o 

outro possui (tradução livre) (Arendt, 2005b, p. 15) 24. 

 

                                                           
23 Utilizo aqui essa última versão. 
24 No original: “This method had significance in twofold conviction: every man has his own doxa, his 

own opening to the world, and Socrates therefore must always begin with questions; he cannot know 

beforehand what kind of dokoi moi, of it-appears-to-me, the other posses”. 
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Nesses termos, Sócrates estava inserido na vida pública e a maiêutica socrática é ela 

mesma atividade política (está fundamentalmente assentada na equidade). Sócrates 

almejava então estabelecer novas demandas à filosofia, no sentido de ajudar a constituir 

um mundo comum (e não de inserir nele algo de extra mundano). Arendt se vale da 

função da amizade para ideia de comunidade, retida da Ética a Nicômaco, e acusa uma 

tirania da verdade em Platão como oposta a essa forma de cidadania socrática. Assim, o 

que há de tirânico na verdade eterna dos filósofos, que visa ordenar a cidade, é a 

introdução de parâmetros absolutos no domínio dos assuntos humanos (é o sentido da 

leitura que Arendt faz do livro VII, d’A República). 

 O tipo de diálogo que Sócrates tem com seus concidadãos é baseado 

propriamente na amizade. Diz respeito àquilo que os amigos têm em comum e, falando 

sobre, torna-se ainda mais comum entre os mesmos. Arendt reconstitui a ideia do valor 

político da amizade para marcar a diferença com as respostas da tradição platônica ao 

problema da igualdade/desigualdade e da relação entre natureza e política. Vê-se que 

em Strauss o resgate da ideia da amizade se faz justamente relacionado à ideia de 

natureza, no sentido de estar ligado à capacidade de comunicação humana genuína25. 

Aristóteles é a referência privilegiada para compreender esse elemento que Arendt vê 

em Sócrates. Aquele considera que a amizade é o que promove a ligação das 

comunidades e não a justiça, contrariando Platão. A justiça não é mais necessária entre 

amigos. As comunidades são feitas por diferentes e desiguais que se tornam parceiros 

em um mundo comum e, por isso, são equalizados pela amizade. Em outros termos, a 

comunidade é produto da amizade. No texto On Humanity in Dark Times: Thoughts 

about Lessing, Arendt retoma a questão do caráter político da amizade. Ela argui que 

essa noção é contra o hábito moderno. Modernamente, a amizade passa a ser 

                                                           
25 Faço referência a essa questão no próximo ponto deste capítulo. 
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compreendida como um fenômeno da intimidade e enquanto tal se dá ao abrigo do 

público. Arendt aponta Rousseau como defensor desse tipo de concepção que, segundo 

ela, se adapta ao fenômeno moderno da alienação do mundo. No entanto, com o resgate 

do sentido político da amizade Arendt trata de explicitar a relação desta com o mundo 

comum. Cito: 

 

Assim, é difícil para nós compreender a relevância política da 

amizade. Quando, por exemplo, lemos em Aristóteles que philia, a 

amizade entre cidadãos, é um dos requisitos fundamentais para o bem-

estar da Cidade, tendemos a pensar que ele estava falando de nada 

mais do que a ausência de facções e guerra civil entre elas. Mas para 

os gregos a essência da amizade consistia no discurso. Eles 

sustentavam que apenas o diálogo constante unia cidadãos em uma 

polis. No discurso, a importância política da amizade, e a 

humanização peculiar a ela, se fazia manifesta (tradução livre) 

(Arendt, 1970, p. 24)26. 

 

A amizade está ligada à concepção de humanidade de Arendt, que já retomo. Antes, 

cabe realizar uma consideração sobre o problema da igualdade, voltando ao texto 

Socrates. Pode se afirmar que Arendt sugere existir, em contrariedade com Platão, um 

corte que diferencia habilidades intelectuais de habilidades políticas, ideia que polemiza 

com a tese de desigualdade de naturezas endossada por Strauss, como aquilo que funda 

a superioridade do filósofo para o direcionamento da ação. A preocupação dos filósofos 

com o eterno, da qual deriva seu necessário afastamento da polis, não garantiria a eles a 

habilidade de governo. Cito o questionamento de Arendt: 

 

Platão não negava que a preocupação do filósofo era com os assuntos 

eternos, não mutáveis, não humanos. Mas ele não concordava que isso 
tornava este inapto para desempenhar um papel político. Ele não 

estava de acordo com a conclusão da polis de que o filósofo, sem se 

                                                           
26 No original: “Thus it is hard for us to understand the political relevance of friendship. When, for 

example, we read in Aristotle that philia, friendship among citizens, is one of the fundamental 

requirements for the well-being of the City, we tend to think that he was speaking of no more than the 

absence of factions and civil war within it. But for the Greeks the essence of friendship consisted in 

discourse. They held that only the constant interchange of talk united citizens in a polis. In discourse the 

political importance of friendship, and the humanness peculiar to it, were made manifest”. 
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preocupar com o bem humano, se colocava em constante risco de se 

tornar um bom-para-nada (tradução livre) (Arendt, 2005b, p. 9)27. 

 

Por outro lado, a ideia da igualdade, relativa à cidadania, teria uma relevância política. 

A igualdade é compreendida por Arendt a partir da pluralidade humana. A afirmação de 

Beiner, que cito, esclarece a diferença entre as posições de Strauss e Arendt: 

 

Em concordância com Nietzsche, e em oposição à Kant, Strauss 

sustenta que não há uma moralidade, mas diferentes moralidades, cada 

uma ligada a diferentes classes de almas, governadas pelo “phathos da 

distancia.” 

(...) 

Deriva disso que Kant está errado em afirmar a universalidade 

incondicional da lei moral. No melhor dos casos, o filósofo age de 

acordo com a moralidade por razões instrumentais, não porque ela é 

universalmente vinculativa. (...) Em contraste com tudo isso, o que 

Arendt extrai tanto da prática antiga quanto da filosofia moderna é um 

tipo de concepção de igualdade como central para dignidade humana. 

(Para Strauss, por outro lado, a dignidade humana está assentada sobre 

a “dignidade intelectual,” o que significa que é inseparável da 

desigualdade de talentos intelectuais.) (tradução livre) (Beiner, 1990, 

p. 248-249)28. 

 

O fato mesmo de sermos desiguais anuncia que a natureza não pode ser parâmetro para 

compreender a política. Assim, não há uma humanidade a ser atualizada. A dignidade 

humana não pode ser compreendida desde o ponto de vista da natureza, não sendo, 

portanto, ligada à dignidade intelectual. 

 Em On Revolution Arendt ilustra, com o fracasso da “declaração de direitos 

do homem e do cidadão”, o efeito político desastroso de se assentar numa noção de 

humanidade pré-concebida uma normatividade. Por ser um documento que tinha como 

destinatários todos os seres humanos, se estendendo para além da comunidade política 

                                                           
27 No original “Plato did not deny that the concern of the philosopher was with eternal, nonchanging, 

nonhuman matters. But he did not agree that this made him unfit to play a political role. He did not agree 

with the polis’s conclusion that the philosopher, without concern for the human good, was himself in 

constant danger of becoming good-for-nothing”. 
28 No original: “In agreement with Nietzsche, and in opposition to Kant, Strauss holds that there is not 

one morality but different moralities, each binding for a different class of souls, governed by the "pathos 

of distance." (...) It follows from this that Kant is wrong to uphold the unconditional universality of the 

moral law. At best, the philosopher abides by morality for instrumental reasons, not because it is 

universally binding. (…) In contrast to all this, what Arendt draws from both ancient practice and modem 

philosophy is a certain conception of equality as central to human dignity. (For Strauss, on the other hand, 

human dignity is grounded upon "the dignity of the mind," which means that it is inseparable from the 

inequality of intellectual endowments.)” 
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que era sua signatária, a declaração não garantiu o direito nem mesmo dentro do próprio 

corpo político de onde emergiu. É colocado em relevo justamente o fato de a 

humanidade ser um construto, seu caráter convencional. Cabe retomar aqui a 

mencionada relação entre amizade e humanidade. Cito Arendt: “Nós humanizamos o 

que ocorre no mundo e em nós mesmos ao falar a respeito e, enquanto fazemos isso, 

aprendemos a ser humanos” (tradução livre) (Arendt, 1970, p. 25)29. O discurso entre 

companheiros torna as coisas, objetos do discurso, pertencentes a um mundo humano ao 

mesmo tempo em que nesse ato faz com que “nós”, que dialogamos, nos tornemos parte 

desse mundo, portanto, humanos. O que está em jogo na ação política, por meio da 

criação e conservação, é o sentido do mundo dos homens. Esse mundo não existiria 

“sem a atividade que o produziu”, o que evidencia o fato de ele mesmo ser dependente 

dos homens para que estes “doem sentido” a ele. 

 A negação de Arendt da ideia de natureza em política se faz notar na própria 

utilização do termo “condição humana”. As condições da existência humana não podem 

e não se destinam a responder a pergunta sobre quem nós somos. Essa pergunta, para 

Arendt, não é passível de ser respondida, daí a afirmação de cunho cético de que 

somente um deus poderia conhecer e definir a natureza humana. Ocorre que toda 

formulação sobre a natureza humana terminou por remeter a explicação do humano ao 

divino, o que por si só coloca em suspeita o próprio intento. A consequência de se 

compreender a política a partir da chave da natureza é a introdução de parâmetros 

absolutos ao domínio dos assuntos humanos, em outros termos, uma fundamentação 

moral da política. No caso de Strauss a fundamentação moral da política é operada na 

chave da relação com a epistemologia, a partir da retomada do axioma platônico “para 

                                                           
29 No original: “We humanize what is going on in the world and in ourselves only by speaking of it, and 

in the course of speaking of it we learn to be human.” 
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agir bem, devo conhecer o bem”. Isso, para Arendt, significaria reduzir a política a uma 

finalidade exterior à política, “uma violência ao fenômeno”. 

 Aquilo que Strauss está interessado em restituir no ensinamento platônico, 

ao compreender que moral e política devem ser pensadas na chave da natureza, pode ser 

lido em contraste com a noção de Arendt de pluralidade. A análise de Arendt sobre o 

projeto platônico de substituição da fabricação pela ação, que aparece em The Human 

Condition, permite aprofundar a diferença entre as posições de Strauss e Arendt sobre o 

problema da natureza humana na política. Ocorre que, a introdução de parâmetros 

baseados na natureza na política tem como finalidade a proteção das calamidades 

geradas pela ação, calamidades que surgem da condição humana da pluralidade. A 

imprevisibilidade dos resultados, a irreversibilidade do processo e o anonimato dos 

autores são, do ponto de vista do filósofo, aquilo que coloca em suspeita a capacidade 

humana de ação. Não se poderia extrair dela a solidez que as ideias, por outro lado, 

apresentam. O filósofo quer superar a condição de fragilidade, própria ao domínio dos 

assuntos humanos. Cito: 

 

A solução de Platão do filósofo-rei, cuja “sabedoria” resolve as 

perplexidades da ação, como se fossem problemas que podem ser 

resolvidos pela cognição, é apenas uma – e de modo algum menos 

tirânica – variedade de governo de um homem só (tradução livre) 

(Arendt, 1998, p. 221)30. 

 

Contudo, tal tipo de estabilização tem como consequência o fato de buscar negar a 

pluralidade, de afastar os homens do domínio público. O político pensado a partir do 

parâmetro intelectual termina por excluir o elemento propriamente humano, o elemento 

da relação entre homens, por meio do qual nos tornamos humanos. A posição de Arendt 

é a de que não somos dignificados pelo bom ordenamento, tendo em vista uma 

                                                           
30 No original: “Plato's solution of the philosopher-king, whose "wisdom" solves the perplexities of action 

as though they were solvable problems of cognition, is only one—and by no means the least tyrannical—

variety of one-man rule” 
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hierarquia de fins natural (um telos para a ação humana), mas que a dignidade humana 

só pode ser forjada na política. 

 Para Arendt, mesmo quando Platão e Aristóteles colocam a tarefa do 

legislador no patamar mais elevado, isso não se faz em favor das experiências 

fundamentais da ação (Arendt, 1998, p. 195). Em razão da sua futilidade e de sua falta 

de limites, a ação seria suspeitosa demais para oferecer qualquer estabilidade e proteção. 

Tal privilégio se justifica, então, pela compreensão da atividade do legislador como 

equiparada à atividade do artesão. Cito: 

 

Isso já não é, ou melhor, ainda não é ação (praxis), propriamente 

falando, mas fabricação (poiesis), a qual eles preferiam devido a sua 

maior confiabilidade. É como se eles tivessem dito que apenas se os 

homens renunciarem a sua capacidade de ação, com sua futilidade, 

ilimitação, e incerteza de resultado, é que poderia haver um remédio 

para a fragilidade dos assuntos humanos (tradução livre) (Arendt, 

1998, p. 195)31. 

 

A interpretação de Arendt do rei filósofo de Platão aparece nesse enquadramento, 

quando a habilidade política é pensada em termos de fabricação. A cidade é 

compreendida como objeto fabricado, projetada intelectualmente pelo sábio. A ideia de 

que é possível arquitetar corpos políticos fornece a justificação teórica de todas as 

formas de utopias que teriam sido idealizadas posteriormente. Assim, o rei filósofo age 

à semelhança do artesão na fabricação de objetos porque necessita de parâmetros para 

ter segurança nas suas decisões (Arendt, 1998, p. 225). O bem ocupa o mais alto 

patamar na doutrina das ideias porque ele é necessário para a prescrição da ação com 

precisão arquitetônica.  

 A substituição da fabricação pela ação justificou a presença no vocabulário 

político das noções de meios e fins entendidas em relação. Tem-se como problema 

                                                           
31 No original: “This is no longer or, rather, not yet action (praxis), properly speaking, but making 

(poiesis), which they prefer because of its greater reliability. It is as though they had said that if men only 

renounce their capacity for action, with its futility, boundlessness, and uncertainty of outcome, there 

could be a remedy for the frailty of human affairs”. 
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político central saber quais são os meios válidos e os inválidos para a concretização de 

um fim mais elevado. Arendt identifica que nessa questão reside um paradoxo. Cito: 

 

Ao fazer uma afirmação sobre fins que não justificam todos os meios 

se está falando em paradoxos, a definição de um fim é precisamente a 

justificação de meios; e paradoxos sempre indicam perplexidades, eles 

não se resolvem, portanto, nunca são convincentes. Enquanto 

acreditarmos que lidamos com meios e fins no domínio político, não 

seremos aptos a prevenir alguém de usar todos os meios para 

perseguir fins reconhecidos (tradução livre) (Arendt, 1988, p. 286)32. 

 

Seguindo esse ponto de vista, de uma normatividade como hierarquia de fins, tal como a 

compreendida por Strauss, decorre a consequência da justificação da dominação. Se 

Arendt realiza tais análises é porque constata com pesar a continuidade dessa noção, 

além de um aprofundamento dos seus efeitos perniciosos para a política. Cito: 

 

Nós somos provavelmente a primeira geração que se tornou 

totalmente consciente das consequências mortais inerentes a uma linha 

de pensamento que obriga a se admitir que todos os meios, desde que 

sejam eficientes, são permissíveis e justificados a perseguir algo 

definido como um fim (tradução livre) (Arendt, 1998, p. 285)33. 

 

Assim, Arendt não pode extrair dos gregos a mesma solução que Strauss. A Ilíada, de 

Homero, teria mais a dizer sobre a ação do que O Político e A República, de Platão. Ao 

evocar a figura de Agamenon, que era um rei, mas não um legislador, Arendt afirma que 

ele não permitiria a reivindicação para si daquilo que foi um desenvolvimento de vários. 

O legislador que o fizesse (tal qual o rei filósofo) terminaria por monopolizar a força 

daqueles sem os quais não teria atingido nada (Arendt, 1998, p. 190). As principais 

conclusões que Arendt extrai disso são que a habilidade política não se refere a 

parâmetros concebidos intelectualmente e que o efeito da aplicação de tais parâmetros 

                                                           
32 No original: “For to make a statement about ends that do not justify all means is to speak in paradoxes, 

the definition of an end being precisely the justification of the means; and paradoxes always indicate 

perplexities, they do not solve them and hence are never convincing. As long as we believe that we deal 

with ends and means in the political realm, we shall not be able to prevent anybody's using all means to 

pursue recognized ends.” 
33 No original: “We are perhaps the first generation which has become fully aware of the murderous 

consequences inherent in a line of thought that forces one to admit that all means, provided that they are 

efficient, are permissible and justified to pursue something defined as an end”. 
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não pode ser outro se não a eliminação dos elementos que são próprios aos assuntos 

humanos, o que resulta em dominação. 

 O “diálogo latente” entre Arendt e Strauss permite ver a diferença entre suas 

leituras sobre o problema da natureza humana na política. Esse debate tem como 

objetivo uma delimitação do problema da normatividade em Arendt. O problema da 

normatividade é inaugurado na tradição tanto para Arendt como para Strauss por Platão. 

Entretanto, Strauss pretende revigorar precisamente aquilo que Arendt está interessada 

em criticar. Ocorre que Strauss justifica a reafirmação da hierarquia tradicional entre 

contemplação e ação na ideia de que na ação política sempre há uma noção de bem 

subjacente. O que se coloca em jogo então é qual o parâmetro que deve guiar a ação. A 

filosofia política para Strauss está inserida no registro da experiência e implica na 

pergunta pelo melhor regime e pelo melhor modo de vida. A filosofia política é 

normativa no sentido de que a busca pelo bem deve direcionar a experiência política. 

Dessa forma, o problema da normatividade em Arendt só pode ser compreendido tendo 

em vista a crítica a essa noção de normatividade delineada pela hierarquia entre 

contemplação e ação, que descrevo no contexto desse trabalho como uma normatividade 

em sentido forte. Antes de mobilizar seus esforços para oferecer uma definição sua de 

normatividade, Arendt estava preocupada primariamente em realizar uma crítica a essa 

normatividade forte, caracterizada pela busca de um fundamento moral para a política. 

No entanto, antes de derivar disso a conclusão de que não há uma normatividade para 

Arendt, acredito que essa delimitação oferece um caminho para se pensar o problema. 

Ainda, o fato de Arendt não oferecer a leitura de uma fundamentação moral da política 

me parece não ser o ponto fraco de suas reflexões, como querem ler seus críticos, mas o 

que permite a Arendt oferecer uma leitura mais fidedigna do ponto de vista daquilo que 

a ação política é. Alguns de seus críticos buscaram em Arendt justamente esse tipo de 
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normatividade forte, dentre eles Habermas e Seyla Benhabib. Antecipo que minha 

suspeita é que isso diz muito sobre o que acredito ser um erro de suas leituras. A 

explicação do debate que consolida essa vertente interpretativa será objeto do primeiro 

ponto do próximo capítulo. Em seguida, busco explicar as vertentes que podem ser lidas 

como opostas a essa primeira. Elas são consolidadas, respectivamente, pelas leituras de 

Peg Birmigham e Margareth Canovan, e são caracterizadas por compreenderem que 

para Arendt normatividade política e normatividade moral são âmbitos separados. 

Birmigham compreende a normatividade a partir do conceito de natalidade e Canovan a 

partir do conceito de pluralidade. Dessa forma, o problema da normatividade em Arendt 

pode se expressar pela questão: a ação política, compreendida por Arendt a partir de seu 

vínculo ontológico com a liberdade, comporta alguma normatividade? 

 

 

1.2. Sobre a metodologia e o papel da filosofia política: orientar a ação ou 

compreender? 

 

 O texto Persecution and the Art of Writing diz muito sobre a metodologia de 

Strauss na leitura dos textos filosóficos, na medida em que Strauss esclarece que deve se 

buscar nesses textos um ensinamento, uma prescrição da ação. Ensinamento que não é 

legado sem uma leitura cuidadosa, nem acessível a todos, ele se esconde “entre linhas”. 

Há então uma associação entre normatividade e filosofia política, no sentido de que o 

ensinamento filosófico é sempre normativo. 

 Ao apresentar sua leitura de Platão, Strauss indica muito sobre sua própria 

metodologia. Para ele, o diálogo platônico figura enquanto melhor espécie do gênero 

boa literatura. Em On Plato’s Republic, Strauss comenta sobre a especificidade do 
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diálogo platônico, partindo da afirmação de que o modelo para a boa escrita é a boa 

conversa. Um recurso à crítica que Strauss lança à objetividade científica em What is 

Political Philosophy (Strauss, 1988b, p. 358) pode esclarecer, por contraste, o que 

estava em seu horizonte ao sustentar tal relação (destacando que On Plato’s Republic 

foi publicado a partir de conferências posteriores à What is Political Philosophy). É 

traço da ciência moderna o esquecimento da figura do amigo e substituição da mesma 

por uma descrição analítica e objetiva. Tal figura era cara aos clássicos no sentido de 

que se entendia que quando se falava se tinha em vista uma segunda pessoa, se “falava 

com” um amigo. Na tentativa de explicar as coisas humanas desde um ponto de vista 

objetivo, a ciência moderna se viu incapaz de uma comunicação humana genuína, se 

passou a “falar sobre”. O que Strauss quer reter dos clássicos (especialmente de 

Sócrates) é a atitude inquiridora, o perguntar pelo que são as coisas, própria à filosofia 

política. Sobre a especificidade do diálogo platônico, Strauss, por um lado, sustenta que, 

embora a boa conversa seja modelo para a boa escrita, haveria uma diferença essencial 

entre elas. Tal diferença se refere ao endereçamento. Diferente de uma conversa, um 

livro é acessível a diversos desconhecidos (mesmo que o autor tenha em vista um tipo 

de leitor modelo, que seria o endereçado primário). Por outro lado, por narrar conversas, 

o diálogo platônico tem a vantagem de apresentar o ensinamento contido no texto em 

contextos de fala diversos. A variedade de porta vozes explicita a desigualdade de 

naturezas. Cito Strauss: 

 

Pois, em nenhum diálogo platônico os homens que conversam com 

seu orador principal possuem a perfeição da melhor natureza. Essa é 

uma razão porque Platão se vale de uma variedade de porta vozes: ao 

falhar em apresentar uma conversação entre Sócrates e um estranho da 

escola eleática ou com Timeu, ele indica que não há nenhum diálogo 

platônico que se faz entre homens que são, ou poderiam vir a ser, 

iguais (tradução livre) (Strauss, 1978, pp. 54-55)34. 

                                                           
34 No original: “For in no Platonic dialogue do the men who converse with the main speaker posses the 

perfection of the best nature. This is one reason why Plato employs a variety of spokesmen: by failing to 
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Sobre a especificidade, Strauss destaca ainda que nada é acidental no diálogo platônico. 

Em cada diálogo o que está colocado em questão, que está sendo inquirido, é uma parte 

do todo. O todo, o kosmos, é composto de várias partes. Disso deriva a necessidade de 

vários diálogos. Cada um se propõe ser ocasião para revelar a verdade sobre uma parte. 

O tema d’A República é a justiça e o ensinamento contido é tomar a vida de Sócrates 

como modelo. 

 Sócrates, na visão de Strauss, assume a figura do mestre. Nos diálogos, 

Platão fala por meio de porta vozes e Sócrates é o porta-voz por excelência de Platão. 

Contudo, Sócrates é um mestre da ironia. A ironia é uma forma de dissimulação, de 

ocultação da verdade. Strauss sustenta que a ironia socrática consiste numa 

dissimulação nobre, própria àquele que é superior. Isso porque, em um ato de 

humanidade, ele oculta sua superioridade, rebaixa-se, a fim de tornar seu interlocutor 

consciente de suas próprias opiniões, das suas limitações. Contra a leitura da figura de 

Sócrates a partir da apologia (como a leitura que Arendt faz), Strauss afirma que apesar 

de Sócrates se apresentar nesse contexto como aquele que conversa com pessoas 

comuns na cidade, nos diálogos ele só conversa de fato com pessoas que não são 

comuns. O que está em jogo na ironia socrática é o ensinamento de um modo de pensar, 

que não pode ser dissociado de um modo de viver, o modo de vida filosófico. Cito 

Strauss: 

 

Talvez o objetivo primário de Sócrates não seja ensinar uma doutrina, 

mas educar os seres humanos – fazê-los melhores, mais justos ou 

moderados, mais atentos a suas limitações. Antes dos homens 

poderem genuinamente ouvir a um ensinamento, eles precisam querer 

fazê-lo; eles devem estar cientes da sua necessidade de ouvir; eles 

precisam ser liberados dos charmes que os tornam obtusos; essa 

liberação é alcançada menos pelo discurso, e mais pelo silêncio e pela 

                                                                                                                                                                            
present a conversation between Socrates and the Eleatic stranger or Timaeus, he indicates that there is no 

platonic dialogue among men who are, or could be thought to be, equals”. 
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ação – pela ação silenciosa de Sócrates, que não é idêntica ao seu 

discurso (tradução livre) (Strauss, 1978, pp 59-60)35. 

 

Sobre a metodologia de Strauss, interessa notar então que ao ler os diálogos platônicos 

ele retém que há algo de normativo relativo ao modo de vida filosófico. 

 A leitura de Strauss sobre o problema da ação (diretamente associado ao 

problema da relação entre filosofia e política) reverbera também na sua metodologia de 

leitura da realidade política. Da relação estreita entre o aspecto intelectual e a ação, 

advém a ideia de que ao analisar dada realidade política deve se ter em vista o aspecto 

intelectual que a antecede. Na leitura dos textos filosóficos, Strauss está preocupado em 

reter um saber trans-histórico acerca do telos para a ação humana. Disso deriva que o 

empreendimento político inovador dos gregos (e que merece ser compreendido por nós) 

não diz respeito às suas instituições (pelo menos não diretamente). O privilégio dos 

clássicos em termos políticos reside em seus ensinamentos filosóficos. A filosofia 

política clássica é compreendida enquanto ação política, ou seja, a partir do registro da 

experiência. O mesmo ocorre com a identificação da crise da modernidade, que é 

destacada como uma crise de racionalidade ou de fundamento. Cito Strauss: “A crise da 

modernidade é, então, primariamente a crise da filosofia política moderna (tradução 

livre) (Strauss, 1989, p. 82)36. Sobre isso é o comentário de Ronald Beiner:  

 

A visão fundamental de Strauss é que a “crise do ocidente”, uma crise 

prática, é precedida de uma crise intelectual, em particular, a crise (ou 

série de crises) do desenvolvimento histórico da filosofia política 

(tradução livre) (Beiner, 1990, p. 244)37. 

 

                                                           
35 No original: “Perhaps Socrates does not primarily intend to teach a doctrine but rather to educate 

human beings – to make them better, more just or gentle, more aware of their limitations. For before men 

can genuinely listen to a teaching, they must be willing to do so; they must have become aware of their 

need to listen; they must be liberated from the charms which make them obtuse; this liberation is achieved 

less by speech than by silence and deed – by the silent action of Socrates which is not identical with his 

speech”. 
36 No original: “The crisis of modernity is then primarily the crisis of modern political philosophy”. 
37 No original: “Strauss's fundamental view is that the “crisis of the West”, a practical crisis, is the 

outcome of an intellectual crisis, in particular, the crisis (or series of crises) in the historical development 

of political philosophy” 
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A crise da modernidade tem como característica a perda da dignidade pública e da 

confiabilidade da filosofia política. O historicismo e o positivismo figuram no contexto 

do mundo moderno enquanto poderes que obtiveram sucesso em minar as 

possibilidades da constituição de uma filosofia política genuína. Strauss afirma que a 

aparição da ciência moderna fez dissociar a noção de filosofia da noção de ciência. Se 

na origem da tradição, filosofia política podia ser entendida como “a” ciência política, o 

positivismo passou a informar a visão de que a filosofia possui um caráter não 

científico, sendo compreendidas em contradistinção a ciência política não filosófica e a 

filosofia política não científica. Desse modo, a ciência moderna tem como pressuposto a 

negação da filosofia, e por consequência a filosofia política e a pergunta pela totalidade 

(Strauss, 1988b, p. 346). No centro da visão positivista das ciências sociais acerca do 

modo de proceder em relação às coisas humanas, situa-se a distinção entre fato e valor 

(a referência é Weber, que aparece em What is Political Philosophy? e a quem é 

dedicada a investigação do segundo capítulo de Natural Right and History). Isso 

significa que a ciência social se pretende livre de valor e neutra eticamente. A 

inconsistência interna dessa visão, para Strauss seria a de que, apesar de pretender, o 

cientista social não é imune a preferências, uma vez que tenta se dedicar a um valor, que 

como qualquer outro não é neutro: a verdade. A inconsistência da distinção em si seria a 

de ser impossível estudar fenômenos sociais sem realizar juízos de valor. Seria uma 

violência ao fenômeno. Um positivista poderia sugerir, em contrapartida, uma nostalgia 

em relação aos antigos por parte de Strauss. Todavia, essa parece ser a via incorreta de 

salvar sua posição das críticas do autor, uma vez que o que Strauss faz é um uso da 

filosofia política clássica para polemizar diretamente com seus adversários modernos. 

Se a filosofia política para Strauss já é ação política, sua defesa do pensamento clássico 

pode ser compreendida nesse registro. Assim, antes de valorar a posição de Strauss, o 
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que o próprio autor instiga seu leitor a fazer, deve se levar em conta que ele passa no 

teste do “ser coerente consigo mesmo”. Strauss deliberadamente pretende reabrir “a 

polêmica entre os antigos e modernos”. 

 Decorre da metodologia de Strauss sobre a leitura da realidade política a 

ideia de que pode se atribuir responsabilidade aos pensadores políticos em relação ao 

efeito de suas obras na realidade. A leitura que Strauss faz de Maquiavel enquanto 

precursor da crise da modernidade é importante justamente por estar orientada pela ideia 

de que a crise política advém de uma crise intelectual. A contribuição do florentino para 

a crise teria se dado através do legado do seu pensamento. Strauss chega a conferir o 

título de precursor da modernidade a Hobbes, mas a posição que se mantém no 

pensamento do autor é a de que em Maquiavel já se encontrariam elementos que antes 

ele só teria atribuído ao primeiro. Vê-se em Strauss uma aproximação entre Maquiavel e 

Hobbes, chegando a ser afirmado que Maquiavel antecipa a doutrina do estado de 

natureza, que teria colocado em questão a filosofia política de modo tão radical quanto 

Hobbes. O elemento que está em questão e que caracteriza a primeira onda da 

modernidade, tal como Strauss descreve em Three Waves of Modernity, é a 

transformação do problema político em um problema técnico. Interessa para Strauss 

saber até que ponto Maquiavel se distancia dos clássicos. A divergência de Maquiavel 

com a tradição seria em relação a como os príncipes devem guiar suas ações, 

constituindo a visão de Maquiavel sobre si de que a verdadeira filosofia política teria se 

iniciado consigo. Sua abordagem seria realista na medida em que abandona o 

fundamento transcendente para a ação, o que Strauss considera tão somente enquanto 

uma “meia verdade”. Para os clássicos, a moralidade não se fundava nela mesma, por 

isso ser de assaz importância a pergunta pelo melhor regime, que consistia na busca 

pelo todo natural, aquilo do qual o homem faz parte e que o transcende, fundaria a 
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ordem política dos antigos. Strauss identifica um corte com essa noção em Maquiavel, 

que teria dissociado moralidade e virtude. A virtude (virtù) de Maquiavel não poderia 

ser entendida como virtude no sentido clássico, por não ser mais ligada à ideia de 

perfeição da natureza humana. Não há fundamento que transcende para Maquiavel, 

portanto não há a pergunta pelo melhor regime nos termos de Strauss. Maquiavel, para 

o autor, teria anulado a diferença entre vida contemplativa e política (do cidadão), 

subvertendo a ordem natural de superioridade da primeira em relação à segunda. Ainda, 

a leitura da “fortuna” por Maquiavel também se distanciaria da dos clássicos e acusaria 

sua instrumentalização da política. A postulação de que a fortuna pode ser controlada 

pela força, se afastaria da visão clássica de que estabelecer o melhor regime depende do 

incontrolável, da fortuna (como correspondente à sorte). 

 Não é forçado afirmar que Arendt tem como projeto intelectual seu a tarefa 

de repensar os conceitos da filosofia política à luz das experiências políticas, que foram 

desconhecidas ou distorcidas pela tradição. Sobre isso, cito a explicação de Canovan: 

 

Pareceu para Arendt que, embora a grande tradição tenha, em alguns 

aspectos, transmitido fielmente a sabedoria acumulada de gerações, no 

que concerne à política, ela distorceu ou suprimiu aspectos da 

experiência. Sem conceitos por meio dos quais pudessem articular 

isso, os seres humanos tiveram dificuldade até mesmo em lembrar o 

que haviam feito e o que sofreram, foram deixados sozinhos para 

pensar coerentemente sobre isso, e, como resultado, áreas vitais da 

experiência política permaneceram desconhecidas enquanto a tradição 

manteve sua autoridade. Apenas no século XX, após o colapso 

compreensivo de tal autoridade intelectual, foi possível escapar das 

distorções tradicionais e repensar os conceitos políticos (tradução 

livre) (Canovan, 1992, pp. 101-102)38. 
 

A metodologia de Arendt indica que a fidelidade de quem se engaja na tarefa de 

compreender as coisas políticas deve estar com a experiência política. Em Lectures on 

                                                           
38 No original: “For it seemed to Arendt that although the great tradition had in some respects faithfully 

handed down the accumulated wisdom of generations, where politics was concerned it had distorted or 

suppressed aspects of experience. Without concepts through which to articulate this, human beings find it 

very hard even to remember what they have done and suffered, let alone to think coherently about it, and 

as a result vital areas of political experience had remained uncharted as long as the tradition retained its 

authority. Only in the twentieth century, after the comprehensive collapse of any such intellectual 

authority, had it become possible to escape traditional distortions and rethink political concepts”. 
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Kant’s Political Philosophy a autora explica do que se trata a tarefa crítica de Kant e 

marca sua afinidade com ela39. Se em outros momentos Arendt se opõe à Kant, aqui ela 

está interessada em marcar o ponto em que Kant diverge da tradição em relação à 

atitude dos filósofos, especialmente Platão, para com o domínio dos assuntos humanos. 

Arendt harmoniza com Kant naquilo que ele está afinado com Aristóteles, em sua 

dissonância com Platão, com o fato de que o filósofo não deve prescrever as regras para 

a cidade. Harmoniza também no desacordo de Kant com Aristóteles de que o modo de 

vida filosófico (bios theoretikos) é mais elevado do que o modo de vida do cidadão. 

Arendt extrai consequências da discordância de Kant com Platão. Cito: 

 

Primeiro, para Kant, o filósofo clarifica a experiência que todos 

possuímos; ele não reivindica que o filósofo possa deixar a caverna 

platônica ou se juntar à jornada de Parmênides rumo aos céus, nem 

acredita que devemos nos tornar membros de uma seita. Para Kant, o 

filósofo permanece um homem como você e eu, vivendo entre seus 

companheiros homens, não entre seus companheiros filósofos. 

Segundo, a tarefa de avaliar a vida no que diz respeito ao prazer e ao 

desprazer – que Platão e outros revindicam para o filósofo apenas, 

sustentando que os muitos estão satisfeitos com a vida como ela é – 

Kant afirma que pode ser esperada de qualquer homem comum que 

tenha bom senso, aquele que já tenha refletido sobre a vida (tradução 

livre) (Arendt, 1982, p. 28)40. 

 

Arendt remete ambas as consequências à questão da equidade. Para ela, o pensamento 

crítico seria relevante do ponto de vista da compreensão das coisas políticas na medida 

em que não é autoritário e não se restringe ao âmbito de escolas de pensamento. Nesse 

sentido é a afirmação de que o pensamento crítico se constitui enquanto uma nova 

forma de pensar e não como a preparação de uma nova doutrina. Em sua leitura sobre 

                                                           
39 Lectures on Kant’s Political Philosophy é uma publicação póstuma que teve como base o curso 

proferido por Arendt com o objetivo de pensar elementos de uma filosofia política em Kant a partir de 

conceitos desenvolvidos especialmente na terceira crítica. 
40 No original: “First, for Kant, the philosopher clarifies the experiences we all have; he does not claim 

that the philosopher can leave the Platonic Cave or join in Parmenides' journey to the heavens, nor does 

he think that he should become a member of a sect. For Kant, the philosopher remains a man like you and 

me, living among his fellow men, not among his fellow philosophers. Second, the task of evaluating life 

with respect to pleasure and displeasure – which Plato and the others claimed for the philosopher alone, 

holding that the many are quite satisfied with life as it is – Kant claims can be expected from every 

ordinary man of good sense who ever reflected on life at all”. 
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esse ponto, Arendt aproxima Kant de Sócrates. Para ela, a maiêutica socrática teria se 

constituído enquanto a primeira forma de filosofia crítica que se tem notícias (ao menos 

enquanto projeto autoconsciente). À moda de Sócrates, o pensamento para Kant deve 

ser colocado à prova a partir do exame público. 

 Cabe destacar que, com sua metodologia, Arendt marca uma diferença 

central com Strauss. Na leitura da experiência política, Arendt aponta para o fato de não 

haver uma relação necessária entre a ação política e as ideias (concepções de bem) que 

estariam subjacentes a ela. Ao discorrer sobre a revolução americana, em On 

Revolution, por exemplo, identifica uma desconexão entre aquilo que os revolucionários 

diziam ter os influenciado e a inovação radical de seu empreendimento. A capacidade 

para se guiar e se obter sucesso na revolução parece não poder ser creditada às 

categorias do pensamento político vigentes. Essa desconexão também é apontada por 

Arendt ao analisar o totalitarismo. Em Understanding and Politics, ela destaca que a 

dificuldade de se compreender tal fenômeno está ligada ao fato mesmo da sua terrível 

originalidade, que não está ligada a uma “nova ideia”. Cito: 

 

A originalidade do totalitarismo é horrível, não porque uma nova 

“ideia” veio ao mundo, mas porque suas próprias ações constituíram 

uma ruptura com todas nossas tradições; eles, claramente, explodiram 

nossas categorias de pensamento político e nossos parâmetros de 

julgamento moral. 

Em outras palavras, o próprio evento, o fenômeno, que tentamos – e 

devemos tentar – compreender nos privou das nossas ferramentas 

tradicionais de compreensão (tradução livre) (Arendt, 2005a, pp. 309-

310)41. 

 

O que se destaca é justamente o fato das categorias políticas vigentes serem 

insuficientes, sendo que a tirania, enquanto forma de governo caracterizada pela 

negação da liberdade, não pode servir como analogia para compreender a natureza do 

                                                           
41 No original: “The originality of totalitarianism is horrible, not because some new “idea” came into the 

world, but because its very actions constitute a break with all our traditions; they have clearly exploded 

our categories of political thought and our standards for moral judgment. (…) In other words, the very 

event, the phenomenon, which we try – and must try – to understand has deprived us of our traditional 

tools of understanding.” 
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totalitarismo. Arendt propõe a compreensão da experiência política tal como ela se 

apresenta. No entanto, isso não está ligado à neutralidade valorativa, sendo que isso não 

constitui um problema para Arendt (o que não a poupou de críticas em relação ao seu 

método). Em A Reply to Eric Voegelin, Arendt responde algumas críticas do mesmo, o 

que esclarece algo sobre sua própria metodologia. Arendt é acusada de moralizar o 

problema que teria se proposto a analisar, sendo que a emoção colocada em seu texto 

encobriria o essencial. Ela não recua da sua posição e não considera que deva se 

declarar em estado de suspeição por estar, declaradamente, engajada em destruir, e não 

preservar, o totalitarismo. Ela não está interessada em investigar se é possível assumir 

ou não assumir tal postura como a do observador neutro (em termos positivistas), mas o 

que registra é que essa neutralidade representa a falsificação do próprio fenômeno, um 

ato de má fé. Descrever algo abjeto sem deixar que sua “indignação interfira” consistiria 

em desconsiderar uma qualidade inerente a tal fenômeno. Cito Arendt: 

 

Descrever os campos de concentração sine ira não significa ser 

“objetivo”, mas desculpá-los; e tal conivência não pode ser mudada 

por uma condenação na qual o autor diz se sentir obrigado a adicionar, 

mas que se mantém separada da descrição em si mesma. Quanto usei a 

imagem do inferno, não quis fazê-lo de maneira alegórica, mas 

literalmente: parece bastante óbvio que os homens que perderam a fé 

no paraíso, não sejam capazes de estabelecê-lo na terra; mas não é tão 

certo que aqueles que perderam a crença no inferno, como um lugar 

no além, não possam querer e ser capazes de estabelecer sobre a terra 

um lugar com as exatas imitações daquilo que as pessoas costumavam 

a acreditar sobre o que seria o inferno. Nesse sentido, acredito que 

uma descrição dos campos como o inferno na terra é mais objetiva, 

isto é, mais adequada à sua essência do que afirmações de natureza 

puramente sociológica ou psicológica (tradução livre) (Arendt, 2005a, 
p. 404)42. 

 

                                                           
42 No original: “To describe the concentration camps sine ira is not to be “objective,” but to condone 

them; and such condoning cannot be changed by a condemnation which the author may feel duty bound 

to add but which remains unrelated to the description itself. When I used the image of Hell, I did not 

mean this allegorically but literally: it seems rather obvious that men who have lost their faith in Paradise 

will not be able to establish it on earth; but it is not so certain that those who have lost their belief in Hell 

as a place of the hereafter may not be willing and able to establish on earth exact imitations of what 

people used to believe about Hell. In this sense I think that a description of the camps as Hell on earth is 

more “objective,” that is, more adequate to their essence than statements of a purely sociological or 

psychological nature”. 



52 
 

Sua solução para o problema, então, consiste em adotar determinado tipo de estratégia 

argumentativa que difere de uma leitura histórica propriamente, de uma história do 

totalitarismo. Busca analisar os elementos do ódio aos judeus (próprio ao anti-

semitismo) e da expansão (própria ao imperialismo), presentes no mundo não totalitário, 

que tiveram um papel decisivo no totalitarismo. Ao fazer isso Arendt dissocia a 

compreensão do perdão. É certo que o perdão tem um papel importante na sua análise 

política. Em The Human Condition, Arendt dedica uma seção do capítulo que versa 

sobre a ação política às capacidades de prometer e de perdoar, destacando a relevância 

política das mesmas. A capacidade de perdoar advém da irreversibilidade das ações 

humanas. Se paralisados por todas suas ações, sem que pudessem perdoar a si mesmos, 

os homens não seriam capazes de fazer corpos políticos durar no tempo. Ora, não é 

disso que fala Arendt quando ela explica do que se trata compreender. Ela própria 

destaca que perdoar não é condição nem consequência da compreensão (Arendt, 2005a, 

p. 308). Compreensão designa o processo interminável de tentativa de reconciliação 

com o mundo, tentar estar em casa no mundo. Mundo este em que nascemos como 

estranhos, sendo essa estranheza condição que nos acompanha até a morte, em razão da 

nossa singularidade. Cito Arendt: 

 

Compreender, que é diferente de ter uma informação correta e de 

conhecimento científico, é um processo complicado, que nunca 

produz resultados inequívocos. É uma atividade infindável, pela qual, 

com constante mudança e variação, nós chegamos a um acordo e nos 

reconciliamos com a realidade, isto é, tentamos estar em casa no 

mundo (tradução livre) (Arendt, 2005a, pp. 307-308)43. 

 

Compreender o totalitarismo não consiste na tentativa de perdoá-lo, nem constitui 

estratégia eficaz de combate contra o mesmo (isso se faz no campo da ação política), 

                                                           
43 No original: “Understanding, as distinguished from having correct information and scientific 

knowledge, is a complicated process which never produces unequivocal results. It is an unending activity 

by which, in constant change and variation, we come to terms with and reconcile ourselves to reality, that 

is, try to be at home in the world”. 
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mas significa tentar responder a questão de como viver em um mundo em que tais 

coisas puderam acontecer. 

 Levando em conta o que foi discorrido até aqui, pode se afirmar que duas 

são as grandes diferenças na metodologia de teoria política entre Strauss e Arendt, 

relacionadas às suas respectivas visões sobre a ação política. Primeiro, se para Strauss a 

fidelidade do filósofo político (ou aspirante a filósofo) deve ser aos ensinamentos dos 

filósofos, de tal maneira que seria permitido a esse, enquanto leitor atento, “ouvir os 

segredos” que os filósofos têm a lhe contar, Arendt compreende que a tarefa que se 

coloca para teoria é a de clarificar a experiência, sendo a tentativa de inserir parâmetros 

concebidos por meio do pensamento um dos fatores que acabaram por relegar a política 

à indignidade. Para a última não é o papel da teoria o de orientar a ação, o de prescrever, 

mas o de descrever. Segundo, sobre a leitura dos eventos políticos, pode se perceber que 

Strauss frequentemente tenta associar determinado evento, e avaliar seu sucesso ou 

fracasso, ao desenvolvimento histórico de determinada teoria ou forma de saber, 

enquanto Arendt percebe no descompasso entre as categorias de compreensão e a 

realidade (como no caso do totalitarismo) a insuficiência das formas de pensamento, da 

qual advém a demanda de se repensar os conceitos vigentes. Essas análises corroboram 

aquilo que foi avançado no ponto anterior deste capítulo, o fato de que a normatividade 

em Arendt só pode ser compreendida em um sentido fraco. 
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2. As leituras sobre o problema da normatividade no pensamento de Arendt 

 

 No capítulo anterior procurei esclarecer alguns aspectos do problema da 

normatividade no pensamento de Hannah Arendt. Busquei também oferecer uma 

delimitação provisória da questão. A estratégia argumentativa utilizada consistiu em 

proceder a um debate entre o pensamento da autora e o pensamento de Leo Strauss, 

destacando dois aspectos centrais da diferença de suas posições, quais sejam: o do 

problema da natureza humana na política e o problema da metodologia de leitura dos 

textos e da realidade política. O segundo aclara um ponto importante sobre o problema 

da normatividade em Arendt por estar relacionado à questão de qual seria o papel da 

filosofia/teoria política. Identificam-se propostas que se contrapõe: a de direcionar a 

ação (que Strauss sustenta) e a de compreender (defendida por Arendt). Sobre o 

problema da natureza humana, o debate com o pensamento de Leo Strauss permitiu 

operar a diferenciação entre dois tipos de teorização sobre a normatividade, a 

normatividade em sentido forte e a normatividade em sentido fraco. A crítica de Arendt 

ao problema da natureza na política desvela que se há uma normatividade para Arendt, 

ela só pode ser compreendida em um sentido fraco. Embora a normatividade moral 

esteja entre as preocupações teóricas de Arendt44, o ponto é que os âmbitos da 

normatividade moral e da normatividade política sempre se mantêm dissociados para a 

autora. A normatividade política, nesse sentido fraco, só pode ser pensada dentro do 

domínio da política (compreendendo o fundamento da política referido à própria 

política). O problema da normatividade em Arendt, assim, extrai seu sentido da 

pergunta: a liberdade política comporta alguma normatividade? 

                                                           
44 Sobre a normatividade moral, ver: Arendt (2003). 
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 O presente capítulo tem como objetivo apresentar o debate consolidado na 

literatura sobre Arendt em relação ao problema da normatividade, buscando apontar 

possibilidades de compreensão. As posições presentes na literatura podem ser alocadas 

em três vertentes. A posição de que os conceitos de Arendt são insuficientes para 

oferecer uma teorização adequada sobre a normatividade, sustentada por Habermas 

(1977) e Benhabib (2000), consolida a primeira vertente interpretativa. Birmingham 

(2006) e Canovan (1992) sustentam posição contrária a essa última, mas discordam no 

que diz respeito a qual conceito de Arendt ofereceria uma explicação sobre a 

normatividade. A posição de Birmigham, que consolida a segunda vertente 

interpretativa, é a de que o evento da natalidade fornece um fundamento ontológico aos 

Direitos Humanos (Birmgham, 2006, p. 3). A terceira vertente interpretativa, por fim, é 

consolidada pela tese de Canovan, a de que a condição humana da pluralidade fornece o 

fundamento para coexistência humana e proteção contra o totalitarismo (Canovan, 1992, 

191). 

 

 

2.1. A vertente habermasiana 

 

 A primeira vertente interpretativa que descrevo é consolidada pelas posições 

de Jürgen Habermas e Seyla Benhabib. Mesmo que distintos em alguns aspectos, os 

argumentos apresentados por esses convergem no que diz respeito à conclusão de que, 

apesar de procurar compreender as bases normativas da política, Arendt não teria obtido 

êxito em tal busca. A “concessão” de que Arendt está preocupada com o problema da 

normatividade diferencia suas posições daquela erigida por George Kateb (1984), cabe 

destacar. Kateb sustenta que Arendt possui uma visão declaradamente “anti 

fundacionista” da política. O texto em que Habermas registra sua análise é o Hannah 
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Arendt’s Communications Concept of Power de 1977, publicado pela revista Social 

Research. O principal texto de Benhabib sobre o problema é The Reluctant Modernism 

of Hannah Arendt, que tem sua primeira edição publicada em 1996. No caso de 

Habermas, se faz necessário antecipar um comentário: sua leitura sobre Arendt parece 

só fazer sentido à luz de sua própria teoria. Embora isso não tenha o efeito de retirar o 

mérito do autor por ter aberto um caminho para se pensar o problema, coloca algumas 

de suas conclusões em suspeita. Se os leitores que endossam suas posições o fazem 

levando em conta a qualidade intrínseca de suas análises ou, diferentemente, pela 

recepção dos pressupostos da teoria habermasiana, é algo que pode se questionar. Fato é 

que no referido texto, ao apresentar sua leitura sobre o conceito de poder em Arendt, o 

leitor se vê conduzido a aceitar determinadas premissas do pensamento de Habermas, 

tal qual a de que o sucesso da ação pode ser avaliado tendo em vista o êxito em 

produção de consenso racional. Explico adiante. Benhabib endossa determinadas 

hipóteses inauguradas por Habermas, mesmo que se afaste bastante da estratégia 

argumentativa do autor. 

 No contexto dos leitores de Arendt é precisamente Benhabib que dá 

continuidade às hipóteses esboçadas por Habermas. A leitura daquela pode ser 

considerada como uma recepção qualificada dos argumentos do último, seja pela 

diferença do material acessível ao público (textos não publicados em vida e 

correspondências), seja pelo esforço de produzir uma obra de maior fôlego ou pela 

originalidade de suas análises. Benhabib dá notícias no prefácio da edição de 2003 de 

The Reluctant Modernism of Hannah Arendt de ter sido acusada pelos seus críticos de 

realizar uma leitura habermasiana de Arendt, o que entende como uma má compreensão 

do seu intento. Cito: 
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Assim, para a acusação de que eu possa estar lendo Arendt como se 

ela fosse uma habermasiana, minha resposta seria simplesmente que, 

por muitos anos, minha preocupação tem sido na verdade o inverso, 

ou seja, mostrar em quais aspectos Habermas é um arendtiano 

(tradução livre) (Benhabib, 2003, p. xii)45. 

 

Benhabib busca demonstrar a centralidade da descoberta que Arendt teria operado. Essa 

descoberta diz respeito à estrutura linguística da ação humana, sendo tal novidade um 

dos principais impulsos para o posterior desenvolvimento da teoria da ação 

comunicativa de Habermas (Benhabib, 2003, p. 199). Ao analisar a afirmação de 

Benhabib à luz do texto de Habermas de 1977, meu questionamento difere um pouco 

daquele que ela indica que teriam feito seus críticos. Minha questão pode ser assim 

traduzida: não seria o próprio Habermas que conduz o leitor a considerar que Arendt 

teria antecipado teses que na verdade são dele? Sobre isso, destaco a aproximação que 

Habermas faz do conceito de ação de Arendt da teoria da ação comunicativa: “Hannah 

Arendt parte de outro modelo de ação, o comunicativo” (tradução livre) (Habermas, 

1977, p. 4)46. 

 Minha suspeita é a de que essa transposição terminológica faria mais 

distorcer do que explicar os conceitos de Arendt, o que estaria diretamente vinculado 

com a conclusão de Habermas sobre como Arendt compreenderia o problema da 

normatividade (bem como quais seriam seus pontos fortes e fracos). Sobre isso, 

considero convincente a hipótese de Canovan, que aparece no texto A case of distorted 

communication, de que a conclusão de Habermas está diretamente ligada ao fato dele 

realizar uma tradução dos conceitos de Arendt (de ação e poder) para sua própria 

terminologia. Cito o comentário de Canovan sobre a leitura de Habermas: 

 

(...) Habermas traduz os conceitos de Arendt para sua própria 

terminologia, faz a leitura da sua própria teoria na teoria dela e, 

                                                           
45 No original: “Thus to the charge that I may have been reading Arendt as if she were a Habermasian, my 

answer would simply be that for many years now, my concern has been rather the converse, namely to 

show the respects in which Habermas is an Arendtian”. 
46 No original: “Hannah Arendt starts from another model of action, the communicative” 
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quando é forçado a reconhecer que as conclusões dela são diferentes 

das dele, faz a acusação de que ela falhou em realizar as implicações 

da sua própria teoria (tradução livre) (Canovan, 1983, p. 107)47. 

 

 Habermas pensa o problema da normatividade em Arendt a partir do 

conceito de poder da autora. O conceito de poder de Arendt possuiria, para ele, um 

conteúdo normativo porque se destinaria a explicar as formas de produção legítima do 

poder no domínio “público-político”. Habermas tenta extrair da teoria de Arendt 

critérios de validade do poder, pensando o mesmo como constituído pela praxis 

comunicativa. Cito: 

 

Ela tenta derivar das estruturas de intersubjetividade não constrangida, 

as condições do domínio publico-político que devem ser cumpridas 

para que o poder seja comunicativamente engendrado ou expandido 

(tradução livre) (Habermas, 1977, p. 20)48. 

 

Nesse sentido ele chama tal noção de poder comunicativo. A leitura que ele faz de On 

Violence é no sentido de atribuir a Arendt a tese de que o fenômeno do poder consiste 

na formação de consenso racional. Habermas sustenta que o modelo de ação que dá 

base para o conceito de poder de Arendt pode ser lido em contraste com o modelo 

webberiano (o modelo teleológico). Assim, ele atribui a Arendt a ideia de que o 

fenômeno do poder não consiste na instrumentalização da vontade de outro, mas a 

formação de uma vontade comum na comunicação direcionada ao consenso. Nesses 

termos, a força do consenso não seria mensurada pelo sucesso (meios e fins), mas na 

reivindicação de validade racional que é imanente ao discurso (Habermas, 1977, p. 6). 

 O texto de 1977 é certamente o desenvolvimento mais consistente de 

Habermas sobre o pensamento de Arendt registrado, mas é interessante notar que em 

Between Facts and Norms de 1996, Habermas mantém pouco alterada a leitura que 

                                                           
47 No original: “(…) for what Habermas does is to translate Arendt’s concepts into his own terminology, 

read his own theory into them, and then, when forced to recognize that her conclusions are different from 

his, accuse her of failing to realize the implications of her own theory”. 
48 No original: “She attempts to derive from the structures of unimpaired intersubjectity the conditions of 

the public-political realm that must be met if power is to be communicately engendered or expanded”. 
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havia realizado antes, continuando a classificar o conceito de poder da autora como 

poder comunicativo. Isso se torna especialmente curioso porque aparecem aí mudanças 

na sua teoria do agir comunicativo, quando ele explica o que seria o caráter contrafático 

do discurso, a partir da tensão entre facticidade e validade, e sustenta a centralidade do 

direito como sistema normativo capaz promover a integração social nas sociedades 

modernas. A leitura sobre Arendt está inserida em uma subseção nomeada de “O poder 

comunicativo e a gênese do Direito”, que se encontra na parte dois da proposta de 

reinterpretação dos fundamentos do sistema normativo do direito. Cito Habermas: 

 

De novo e de novo, é o mesmo fenômeno, o parentesco da ação 

comunicativa com a produção legítima do direito, que Arendt rastreia 

nos diferentes eventos históricos, e cujo modelo ela encontrou na 

força de feitura-de-constituição da revolução americana (tradução 

livre) (Habermas, 1996, p. 148)49. 

 

Nesse contexto, Habermas insiste na ideia de que o poder para Arendt só pode ser 

produzido de modo legítimo quando as “estruturas da comunicação não constrangida” 

encontram sua expressão. 

 Isso parece corroborar a colocação de Canovan, que foi mencionada, de que 

Habermas estaria realizando uma transposição dos seus próprios conceitos para a leitura 

que faz de Arendt. Uma possibilidade de leitura, seguindo a trilha dessa ideia, seria no 

sentido de afirmar que mais do que a diferenciação entre poder e força de Arendt, o que 

estaria em jogo para Habermas seriam as premissas da sua teoria do agir comunicativo. 

Uma dessas premissas, e que está entre as principais da sua teoria, é o conceito de 

pragmática universal. 

 Sobre isso, em 1976, Habermas publica a edição alemã do texto O que é a 

pragmática universal?. Habermas define a pragmática universal como “(...) o programa 

                                                           
49 No original: “Again and again, it is the same phenomenon, the close kinship of communicative action 

with the production of legitimate law, that Arendt tracks down in different historic events and whose 

exemplar she found in the constitution-making force of the American Revolution”. 
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de estudo que tem por objetivo reconstruir a base de validade universal do discurso” 

(Habermas, 1998, p. 15). Nesses moldes, se refere a pressupostos gerais da ação voltada 

para o entendimento mútuo (a ação comunicativa). Cito: “A função da pragmática 

universal é identificar e reconstruir condições universais de possível compreensão 

mútua (Verständigung)” (Habermas, 1998, p. 9). A pragmática universal busca 

estabelecer condições de validade universal que posibilitariam o entendimento que, 

segundo Habermas, emergiriam da própria prática da comunicação. Haveria então, 

condições normativas (pressupostos gerais e inevitáveis) que devem estar presentes nos 

processos de entendimento para que se configurem enquanto tal. Se um falante pretende 

chegar ao entendimento sobre algo no mundo com outro ele deverá apresentar as 

seguintes pretensões de validade: compreensibilidade, verdade, sinceridade e acerto. 

Nas palavras de Habermas, pretenderá estar, cito: 

 

a) a enunciar de forma inteligível; 
b) a dar (ao ouvinte) algo que este compreenderá; 

c) a fazer-se a si próprio, desta forma entender; 

d) a atingir o seu objectivo de compreensão junto de outrem. 

(Habermas, 1990, p.12). 

 

A formulação sobre a pragmática universal se mantém válida para o autor quando, em 

Between Facts and Norms, busca explicar (e reinterpretar) os principais conceitos 

envolvidos na sua noção de normatividade. Cito Habermas: 

 

Ao buscar atingir o entendimento, os usuários da linguagem natural 

precisam assumir, entre outras coisas, que os participantes perseguem 

seus objetivos ilocucionários sem reservas, que eles ligam seus 

acordos ao reconhecimento intersubjetivo de pretensões de validade 

criticáveis, e que eles estão preparados para levar adiante as 

obrigações resultantes do consenso, que serão relevantes para 

interações posteriores. Esses aspectos da validade que formam a base 

do discurso são também transmitidos para as formas de vida 

reproduzidas pela ação comunicativa. A racionalidade comunicativa é 

expressa em um profundo complexo descentrado, habilitando 

transcendentalmente condições estruturais, mas não é uma capacidade 
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subjetiva que diz aos atores o que eles deveriam fazer (tradução livre) 

(Habermas, 1996, p. 4)50. 

 

Isso revelaria, para Habermas, que a ação comunicativa é o meio pelo qual se garante a 

estabilização de comportamento nas sociedades modernas. A linguagem, nesse estágio 

de desenvolvimento sócio cultural, seria a forma primordial de integração social. 

 À luz da explicação realizada no texto de 1977, não é forçado sugerir que 

quando Habermas atribui a Arendt a adoção do modelo da ação comunicativa, ele tem 

os pressupostos da sua própria teoria em vista. Para ele, o modelo de ação presente no 

conceito de poder adotado por Arendt, seria aquele que toma o estabelecimento de 

acordos como um fim em si mesmo. Cito Habermas: 

 

Em resumo, a produção comunicativa de poder das convicções 

comuns se origina no fato de que aqueles envolvidos são orientados 

para atingir o consenso e não primariamente seus respectivos sucessos 

individuais. Isso se baseia no fato de que eles não estão usando a 

linguagem “perlocucionaria”, meramente para instigar em outros 

sujeitos um comportamento desejado, mas “ilocucionária”, isto é, para 

o estabelecimento não coercitivo de relações intersubjetivas. Hannah 

Arendt desconecta o conceito de poder do modelo teleológico; o poder 

é construído na ação comunicativa; ele é efeito coletivo do discurso 

em que chegar a um acordo é um fim em si mesmo para todos 

envolvidos (tradução livre) (Habermas, 1977, p. 6)51. 

 

Quão distante essa explicação está do pensamento de Arendt é um ponto que quero 

indicar no próximo capítulo, no contexto da explicação da relação entre poder e 

liberdade tal como compreendida por ela. Por ora, cabe esclarecer qual seria a relação 

entre a normatividade e o modelo de ação comunicativa que Habermas atribui a Arendt. 

                                                           
50 No original: “In seeking to reach an understanding, natural-language users must assume, among other 

things, that the participants pursue their illocutionary goals without reservations, that they tie their 

agreement to the intersubjective recognition of criticizable validity claims, and that they are ready to take 

on the obligations resulting from consensus and relevant for further interaction. These aspects of validity 

that undergird speech are also imparted to the forms of life reproduced through communicative action. 

Communicative rationality is expressed in a decentered complex of pervasive, transcendentally enabling 

structural conditions, but it is not a subjective capacity that would tell actors what they ought to do”.  
51 No original “In short, the communicatively produced power of common convictions originates in the 

fact that those involved are oriented to reaching agreement and not primarily to their respective individual 

successes. It is based on the fact that they do not use language “perlocutionarly”, merely to instigate other 

subjects to a desired behavior, but “illocutionatily,” that is, for the noncoercive establishment of 

intersubjective relations. Hannah Arendt disconnects the concept of power from the teleological model; 

power is built up in communicative action; it is a collective effect of speech in which reaching agreement 

is an end in itself for all those involved”. 
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Ocorre que em tal modelo o telos da ação é o êxito ilocucionário. A linguagem pode 

factualmente ser usada para outros fins que não o consenso, mas se não atendidas as 

condições enunciadas pela pragmática universal se configura ausente a comunicação, 

i.e., a função primordial da linguagem não é realizada. Habermas define o tipo de ação 

que não visa o entendimento, mas a consecussão de um plano individual de ação, como 

agir estratégico52. O sucesso desse tipo de ação está na produção causal, de algo no 

outro, segundo esse plano. Mesmo se valendo da linguagem enquanto meio, o agir 

estratégico é considerado por Habermas atividade não linguística, uma vez que a 

linguagem tem o potencial somente de transmitir a mera informação não explorando 

suas energias de ligação. Cito Habermas: “No agir estratégico a constelação do agir e do 

falar modificam-se. Aqui as forças ilocucionárias de ligação enfraquecem” (Habermas, 

1990, p. 74)53. 

 Habermas adota o pressuposto de que se em última instância todos se 

valessem da ação estratégica não haveria estabilização, o que levaria à fragmentação da 

sociedade. Disso adviria uma reivindicação implícita de correção pelo falante, baseado 

em uma normatividade presente em pressupostos da própria linguagem. A racionalidade 

comunicativa estaria assim inscrita em um telos linguístico do entendimento mútuo 

(Habermas, 1996, p. 4), sendo a função da ação em nível sistêmico a obtenção de 

consenso racional. A conclusão de Habermas é no sentido de que as sociedades 

modernas adotam a ação comunicativa como forma privilegiada de integração, como já 

                                                           
52 Sobre a diferença entre ação comunicativa e ação estratégica destaco a seguinte passagem: “Thus, 

communicative action distinguishes itself from strategic action through the fact that successful action 

coordination is not traced back to the purposive rationality of action orientations but to the rationally 

motivating force of achieving understanding, i.e., to a rationality that manifests itself in conditions for 

communicatively reached agreements. The manner in which mutual understanding in language functions 

as a mechanism for coordinating action is that the participants in an interaction agree about the validity 

claimed for their speech acts, that is, they recognize criticizable validity claims intersubjectively. What 

gives rationally motivating force to speech-act offers is, in turn, the structural connection linking the 

meaning of an utterance, on the one hand, with its validity conditions, the validity claim that is raised for 

what is said, and the reasons that can be mobilized for the discursive redemption of this claim, on the 

other hand” (Habermas, 1992, p. 80). 
53 Sobre isso, ver também: Habermas (1992, p.84). 
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foi dito, mas são também caracterizadas pelo risco de dissenso sempre presente. Nesse 

sentido, em tais sociedades, o agir estratégico ocorre ao longo da ação comunicativa 

como outra forma possível de interação social. 

 Para Habermas, ter reconhecido que a ação estratégica também tem lugar 

“dentro dos muros da polis” é o que marca a diferença da sua posição com a de Arendt. 

O autor considera que o ponto forte das análises de Arendt seria compreender a 

existência de uma dimensão comunicativa do poder, da qual adviria o estatuto 

normativo do conceito de poder. Contudo, isso levaria Arendt a estabelecer uma 

definição depurada de elementos estratégicos, sendo essa a causa da incapacidade da 

autora de compreender as instituições modernas. Isso leva Habermas a extrair as 

conclusões de que Arendt teria falhado em pensar bases normativas para a política e 

permaneceria presa histórica e conceitualmente à “constelação dos antigos”. Para o 

autor, Arendt busca nos clássicos a base para uma “antropologia da ação comunicativa”. 

Em suma, ela adotaria um modelo de ação comunicativa puro, em que a ação estratégica 

é essencialmente não política, se dá fora dos muros da polis, como compreenderiam os 

gregos. A decorrência dessa visão sobre o político seria a exclusão dos problemas 

econômicos e sociais de tal domínio, o que seria incompatível com qualquer sociedade 

moderna. Cito Habermas: 

 

Quero apenas indicar a curiosa perspectiva adotada por Hannah 

Arendt: um estado aliviado de processamento administrativo dos 
problemas sociais; uma política limpa de problemas econômico-

sociais; uma institucionalização da riqueza pública; uma democracia 

radical que abriga seu potencial liberador apenas quando a opressão 

política cessa e a repressão social começa – esse caminho é 

inimaginável para qualquer sociedade moderna (tradução livre) 

(Habermas, 1977, p. 15)54. 

 

                                                           
54 No original: “I want only to indicate the curious perspective that Hannah Arendt adopts: a state which 

is relieved of the administrative processing of social problems; a politics which is cleansed of social-

economic issues; an institutionalization of public wealth; a radical democracy which inhabits its liberating 

efficacy just at the boundaries where political oppression ceases and social repression begins – this path is 

unimaginable for any modern society”. 
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Habermas sustenta que Arendt acabaria excluindo da sua teoria da ação análises de 

cunho funcionalista, por entender como necessariamente destrutiva a relação de 

complementaridade entre estado e economia, estabelecida pelo modo de produção 

capitalista. Assim, ao atribuir a ela a visão de que a aparição do social e do econômico 

frustra toda atividade política no domínio público, Habermas chega à conclusão de que 

a autora não logrou êxito em compreender aquilo que seria próprio às sociedades 

modernas. 

 A passagem de Baynes, que cito, esclarece alguns aspectos sobre o que é 

comentado aqui: 

 

(...) em contraste com Hannah Arendt, a noção de poder comunicativo 

não deve ser entendida tão substantivamente como a (mais ou menos 

espontânea) expressão de uma vontade comum, mas como o produto 

de sobreposições e entrelaçamentos de uma variedade de (mais ou 

menos institucionalizados) discursos pragmáticos, ético políticos e 

morais. Poder comunicativo não pressupõe nem um autoentendimento 

ético político compartilhado nem se orienta ao ideal de um consenso 

racional na forma constitutiva (para Habermas) da argumentação 

moral. Pelo contrário, é identificado com a realização da formação da 

opinião de uma racionalidade pública e da formação da vontade em 

um processo de legislar, que cumpre uma complexa rede de processos 

para obtenção de entendimento e negociação. Essa interpretação do 

poder comunicativo deve também alertar contra uma identificação da 

argumentação moral (que visa o consenso) com o discurso político 

muito apressada e direta. (tradução livre) (Baynes, 1995, p. 213)55. 

 

Baynes coloca em destaque que a estratégia argumentativa de Habermas consiste em 

diferenciar a sua própria noção de poder comunicativo daquela que ele atribui a Arendt. 

Habermas sustenta a existência de uma normatividade em sentido forte, centrada na 

racionalidade comunicativa (a racionalidade que seria própria à ação comunicativa), e 

                                                           
55 No original “(...) in contrast to Hannah Arendt, the notion of communicative power should not be 

understood too substantively as the (more or less spontaneous) expression of a common will but rather as 

the product of an overlapping and intermeshing of variety of (more and less institutionalized) pragmatic, 

ethical-political, and moral discourses. Communicative power neither presupposes a shared ethical-

political self-understanding nor orients itself to the ideal of a rational consensus in the manner constitutive 

(for Habermas) of moral argumentation. Rather, it is identified with the realization of a rational public 

opinion formation and will formation in a process of lawmaking that comprises a complex network of 

processes of reaching understanding and bargaining. This interpretation of communicative power should 

also warn against an overly hasty and too direct identification of moral argumentation (which aims at 

consensus) with political discourse”. 
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atribui o mesmo modelo a Arendt. Contudo, faz com a ressalva de que Arendt não 

estaria habilitada para estabelecer de maneira adequada a relação entre o fundamento da 

ação moral e da ação política, porque ao adotar um modelo de ação comunicativa puro 

(depurado de elementos estratégicos), compreenderia as duas em uma relação de 

identidade. Ocorre que, tanto a transposição do seu conceito de ação para a teoria de 

Arendt, quanto as consequências que o autor extrai disso, são mais problemáticas do 

que Habermas se dignou a investigar. À luz do conceito de ação de Arendt, a ação 

comunicativa (entendida como aquela que possui como finalidade ex ante o consenso) 

acaba recaindo no problema da fundamentação moral da política. Isso significa atribuir 

uma normatividade em sentido forte a Arendt, o que parece ser justamente aquilo que 

ela pretende criticar, tal como foi adiantado no capítulo anterior. No próximo capítulo, 

que tem como propósito compreender a relação entre normatividade e liberdade, 

pretendo relembrar o que está em jogo para Arendt quando ela explica uma 

normatividade moral. Tal explicação permite que se esclareça a diferença desta com a 

normatividade política. Uma pista que pode se seguir de início pode ser encontrada, 

precisamente, na diferença entre as leituras que Habermas e Arendt fazem de Kant. 

Habermas faz a crítica à razão prática, entendida como faculdade subjetiva, por ser 

fundada no que ele chama de uma idealização metafísica de liberdade. Contudo, ele 

quer substituir tal modelo de racionalidade pela racionalidade comunicativa, mantendo 

intacta a “estrutura” pensada por Kant, ao restituir o conceito de legalidade deste. 

Arendt, por outro lado, está mais interessada naquilo que ela entende consistir a tarefa 

crítica kantiana e na descoberta de Kant do julgar como uma faculdade autônoma. 

 É precisamente na leitura que Arendt faz de Kant, que Benhabib vê 

potencial para pensar a normatividade, o que a própria autora não teria levado adiante 

por causa da sua “problemática separação da moralidade da política” (Benhabib, 1988, 
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p. 31)56. No texto Judgment and Moral Foundations of Politics in Arendt’s Thought, 

que é parcialmente integrado posteriormente ao Reluctant Modernism of Hannah 

Arendt, Benhabib insiste que é apenas nas reflexões sobre Kant que Arendt busca 

desenvolver elementos de um procedimento de validação e justificação da ética (que 

estariam contidos nas leituras sobre a mentalidade alargada). Isso desvela que a 

proposta de Benhabib consiste em pensar fundamentos morais para a política e que, para 

ela, o erro de Arendt em relação à normatividade consistiria em não explorar isso. 

Benhabib acredita que a natalidade, a pluralidade e a imersão da ação numa teia de 

interpretações (que ela chama de narratividade), enquanto caracterizações da ação 

humana, poderiam oferecer um ponto de partida para o desenvolvimento de uma 

fenomenologia do julgamento moral. 

 Em The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, Benhabib não busca 

explorar aquilo que, para ela, seria uma possível alternativa de se pensar a 

normatividade a partir dos conceitos de Arendt. No lugar, procura demonstrar como 

que, embora o problema da normatividade se encontre entre as preocupações de Arendt, 

ela acabaria apontando para solução alguma devido ao caráter melancólico do seu 

pensamento. Nesse texto, Benhabib endossa a conclusão de Habermas, acompanhando o 

autor especialmente em relação a dois aspectos. O primeiro é a relação entre 

fundamentação moral e fundamentação política. O segundo aspecto diz respeito ao 

problema da compreensão das intuições modernas. 

 Assim como Habermas, Benhabib está buscando em Arendt uma 

normatividade em sentido forte, que seria fundada naquilo que entende ser o seu 

“universalismo antropológico”. A autora recorda o conceito de crimes contra a 

                                                           
56 Destaco uma passagem que ajuda a compreender o objetivo do texto de Benhabib: “My purpose is to 

think with Arendt against Arendt. I will follow her inconclusive reflections on judgment to develop a 

phenomenological analysis of judgment as a moral faculty, but at the same time, I will criticize her own 

problematic separation of morality from politics”. (Benhabib, 1988, p. 31). 
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humanidade que aparece em Eichmann in Jerusalem, e o conceito de direito de ter 

direitos que aparece em Origins of Totalitarianism57, no sentido de afirmar que em 

ambos os casos está em jogo uma antropologia universal de caráter normativo 

(Benhabib, 2003, p. 185). Essa antropologia seria explicada por Arendt a partir das 

classificações que aparecem em The Human Condition, segundo ela, cito: 

 

O pensamento antropológico está profundamente enraizado em uma 

posição que vou chamar de “universalismo antropológico.” The 

Human Condition trata os seres humanos como membros da mesma 

espécie natural, cuja vida na terra foi dada sobre certas condições, 

quais sejam, natalidade, pluralidade, trabalho, fabricação e ação 

(tradução livre) (Benhabib, 2003, p. 195)58. 

 

Na visão de Benhabib, ela faria um exercício de abstração para chegar ao ponto em que 

todos humanos se tornam próximos. Haveria um gesto ético implícito nessa teorização, 

que seria partir da igualdade fundamental daqueles que são membros da mesma espécie. 

Contudo, o grande problema do universalismo antropológico residiria justamente nesse 

caráter abstrato, que terminaria por tornar irrelevantes todas as diferenças do tipo 

cultural, histórica e social. Isso não levaria à justificação da atitude de respeito mútuo. 

Por isso Benhabib afirma que Arendt responde uma quaestio juris com uma quaestio 

facti59. Em outros termos, quando a questão que se coloca é “como agir moralmente na 

política”, o que Arendt teria respondido é “o que é a ação política”. Para Benhabib, 

Arendt não teria examinado o passo filosófico que levaria da descrição da equidade da 

condição humana para a equidade que vem do reconhecimento moral e político 

(Benahbib, 2003, p. 196). Ao definir a teoria de Arendt como um universalismo 

                                                           
57 Sobre o direito de ter direitos, destaco a formulação de Arendt: “We became aware of the existence of a 

right to have rights (and that means to live in a framework where one is judged by one's actions and 

opinions) and a right to belong to some kind of organized community, only when millions of people 

emerged who had lost and could not regain these rights because of the new global political situation” 

(Arendt, 1979, pp. 296-297). 
58 No original: “Hannah Arendt’s thinking is deeply grounded in a position that I shall call 

“anthropological universalism.” The Human Condition treats human beings as members of the same 

natural species, to whom life on earth is given in certain condition, namely, those of natality, plurality, 

labor, work and action”. 
59 A autora relembra as expressões do vocabulário kantiano que a própria Arendt faz menção no texto 

Thinking and Moral Considerations.  
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antropológico de caráter abstrato, Benhabib quer destacar, assim como Habermas, que o 

conceito de político adotado por Arendt seria um conceito puro. Cito: 

 

A sociologia das instituições modernas de Hannah Arendt e sua 

distinção entre o social e o político são tão problemáticas que é difícil 

ver onde ou como sua visão normativa da política poderia ser 

ancorada em instituições contemporâneas (tradução livre) (Benahbib, 

2003, p. 198)60. 

 

A autora sustenta que a tentativa de Arendt de pensar as instituições modernas fracassa 

porque seu conceito de espaço público, depurado do social, não comportaria reflexões 

institucionais. Seria uma conclusão melancólica e aporética em relação à modernidade. 

 Benhabib indica na sua argumentação que o tipo de situação histórica em 

que Arendt concentra suas análises estaria relacionado com suas conclusões 

melancólicas. A melancolia no pensamento de Arendt a teria feito perder confiança na 

capacidade de que há princípios capazes de controlar e de regular a política no mundo 

moderno, sendo que suas análises sobre a ação política apareceriam mais como uma 

nostalgia do que como potencial para compreensão das instituições modernas. Cito: 

 

Há uma ironia nessas reflexões. Os tipos de situações históricas que 

levaram Arendt a suas ruminações sobre o pensamento e as 

considerações morais, mais notavelmente o nacional socialismo e o 

stalinismo no nosso século, são precisamente circunstâncias em que a 

intersubjetividade constitutiva do mundo social foi tão perturbada e 

danificada que a motivação, bem como a capacidade dos indivíduos 

de se engajar no pensamento alargado, desapareceram (tradução) 

(Benhabib, 2003, p. 193)61. 

 

Essa indicação de que os tipos de situações históricas que Arendt busca analisar seriam 

aquelas em que a intersubjetividade constitutiva do mundo social estaria danificada, 

conduz a uma lacuna no que diz respeito a normatividade, e parece ser uma conclusão 

                                                           
60 No original: “Hannah Arendt’s sociology of modern institutions and her distinction between the social 

and the political are so problematic that it is hard to see where or how her normative vision of the political 

could be anchored in contemporary institutions” 
61 No original: “There is an irony in these reflections. The kinds of historical situations that led Arendt to 

her ruminations on thinking and moral considerations, most notably National Socialism and Stalinism in 

our century, are precisely instances when the intersubjectivity constitutive of the social world has been so 

disrupted and damaged that the motivation as well as the capacity of individuals to engage in enlarged 

thought disappeared”. 
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muito mais habermasina do que propriamente apoiada no texto de Arendt. Em termos 

habermasianos, Banhabib afirma que as situações em que Arendt pensa sobre o 

potencial político das crenças morais corresponderiam ao tipo de contexto em que a 

racionalidade instrumental prevaleceu sobre a racionalidade comunicativa, quando a 

finalidade da ação comunicativa, o consenso, não foi atingida. Importa notar, que 

Benhabib mantém como norte da sua investigação a busca de uma fundamentação moral 

para a política. É precisamente isso que ela termina por não encontrar em Arendt, o que 

a faz afirmar que essa falta seria a lacuna no pensamento desta. 

 As conclusões de Habermas e Benhabib sobre o problema da normatividade 

no pensamento de Arendt convergem. Busquei neste ponto apresentar os argumentos 

utilizados por eles, esclarecendo suas estratégias argumentativas. Nos próximos pontos 

deste capítulo, apresento as vertentes interpretativas que se contrapõe a essa primeira no 

sentido da conclusão. As questões desveladas pela vertente que acabo de expor, 

especialmente a da relação entre fundamentação moral e fundamentação política e o da 

compreensão das intuições modernas, serão retomadas no próximo capítulo. O citado 

tem como tema central a relação entre liberdade e a normatividade. Antecipei no 

capítulo anterior a diferença entre normatividade em sentido forte e normatividade em 

sentido fraco, indicando que se há uma teorização de Arendt sobre a normatividade de 

fato, ela só poderia ser compreendida nesse segundo sentido. No próximo, terei a 

oportunidade de indicar algumas passagens sobre o que está em jogo quando ela fala da 

normatividade moral, que ajudam a esclarecer a referida diferenciação. Contrastando 

com a crítica de Benhabib apresentada aqui, de que o tipo de situação histórica 

analisada por Arendt (em que as estruturas de comunicação se encontram 

desmanteladas) a conduziria a uma melancolia que tornaria impossíveis análises de 

cunho institucional, quero relembrar dois argumentos. O primeiro aparece no texto We 
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Refugees, como uma aposta da própria Arendt na capacidade humana de ação, mesmo 

quando o espaço público se encontra dissolvido. O segundo aparece na relação entre a 

promessa e a constituição, que aparece em On Revolution. Comentando esse ponto, 

Waldron (2000) sustenta tese diametralmente oposta à de Benhabib, de modo a afirmar 

o potencial dos conceitos de Arendt para análises de caráter institucional. 

 

 

2.2. A leitura do problema da normatividade a partir do conceito de natalidade 

 

 Neste ponto do trabalho será apresentado o argumento da segunda vertente 

interpretativa sobre o problema da normatividade no pensamento de Arendt, que se 

caracteriza por compreender a normatividade a partir do conceito de natalidade. A 

estratégia argumentativa aqui consiste em explicar a formulação de Arendt sobre o 

conceito em questão para, em seguida, expor a articulação apontada por Peg Birmigham 

entre natalidade e a normatividade. Tal estratégia será mantida no próximo ponto deste 

capítulo, que se dedica a apresentar a vertente interpretativa caracterizada por 

compreender a normatividade a partir do conceito de pluralidade. O leitor pode se 

questionar sobre o motivo de tal plano não ter sido adotado no ponto anterior do 

trabalho, em que me dediquei a apresentar a vertente habermasiana sobre o problema. 

Habermas sustenta que o conceito de poder de Arendt possui um conteúdo normativo, o 

que conduziria à sugestão de que para compreender seu argumento deve se recorrer ao 

conceito indicado tal como Arendt o formulou. O ponto é que Habermas define o 

modelo de ação de Arendt como sendo um modelo de ação comunicativa, que por sua 

vez, dá base a uma noção de poder comunicativo. Tal caracterização ampara suas 

conclusões sobre o problema da normatividade em Arendt, o que remete ao fato de que 
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a melhor compreensão da leitura de Habermas só pode ser obtida à luz da teoria da ação 

comunicativa. O possível descompasso dessa leitura com o conceito de poder de Arendt 

será mencionado no próximo capítulo. 

 Arendt recorre ao passado para explicar as capacidades humanas e a 

liberdade, sendo que seu modo de compreendê-lo se apresenta como marca distintiva da 

sua metodologia. A autora sustenta a tese de que a tradição, que foi responsável por 

fornecer um guia seguro para a compreensão do passado por meio da estabilização de 

determinados aspectos deste, teria encontrado seu termo, o “fio da tradição” teria sido 

rompido (utilizando a metáfora do fio de Ariadne), o que aparece em What is 

Authority?. Cito: 

 

Com a perda da tradição perdemos o fio que nos guiava a salvo pelos 

vastos domínios do passado, mas esse fio também era o grilhão que 

acorrentava cada geração sucessiva a um aspecto predeterminado do 

passado. Pode ser que só agora o passado se abra para nós com o 

frescor inesperado e nos diga coisas que ninguém antes teve ouvidos 

para ouvir (tradução livre) (Arendt, 1961, p. 94)62. 

 

Sobre esse problema, tenho aqui em vista a posição de Adverse. O autor compreende a 

existência de dois conjuntos de consequências da ruptura do fio da tradição. O primeiro 

conjunto diz respeito à impossibilidade de fazer cessar a instabilidade política e a 

“destituição do horizonte que emoldurava as ações no tempo e no espaço, de modo a 

conferir-lhes se não a chave de seu segredo ao menos seu princípio de inteligibilidade” 

(Adverse, 2014, p 17). O segundo, em síntese, diz respeito à abertura da potencialidade 

de compreensão (sem a distorção da realidade política que estaria implicada no 

entendimento do passado como dotado de autoridade). Assim, Adverse esclarece que 

Arendt tem em vista como a perda da tradição oferece a possibilidade de significação 

das experiências modernas, em especial o totalitarismo e a revolução. Cito: 

                                                           
62 No original: “With the loss of tradition we have lost the thread which safely guided us through the vast 

realms of the past, but this thread was also the chain fettering each successive generation to a 

predetermined aspect of the past. It could be that only now will the past open up to us with unexpected 

freshness and tell us things no one has yet had ears to hear”. 
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Na perspectiva de Arendt, esses eventos colocam em questão nossa 

relação com o passado, ao mesmo tempo em que oferecem a ocasião 

para a significação do presente. Esses acontecimentos também nos 

permitem questionar nossa relação com o mundo e como nele nos 

posicionamos, vale dizer, eles nos interrogam em nossa condição de 

seres livres e colocam em questão nossa liberdade (Adverse, 2014, p 

17). 

 

Tais questões são aqui mencionadas porque interessa fazer notar que quando Arendt 

sustenta, em The Human Condition, que o conceito de natalidade é um conceito central 

para se compreender a política, isso se faz em contraposição às categorias tradicionais 

de explicação da política e, também, levando em conta a continuidade das fileiras de 

defensores dessas em seu tempo. A concepção de que essa condição humana permite 

que se explique o vínculo entre a ação e a capacidade de iniciar é algo que perpassa todo 

o pensamento maduro da autora. 

 Indiquei no capítulo anterior que o termo vita activa tem, por um lado, um 

uso crítico em relação à tradição e, por outro, pretende explicar as atividades 

fundamentais: trabalho, fabricação e ação. No sentido do termo que corresponde à 

condição básica de uma dessas atividades, a ação é referida à pluralidade humana. 

Assim, há um sentido especificamente político do termo ação, que aparece quando 

Arendt explica esta condição, que diferentemente das demais, não apenas está 

relacionada à política, mas figura como conditio sine qua non e conditio per quam de 

toda vida política. A condição humana da pluralidade corresponde ao fato, como 

aparece de forma recorrente nos escritos de Arendt, de que, cito: “(...) homens, e não o 

homem, vivem na terra e habitam o mundo” (tradução livre) (Arendt, 1998, p. 7)63. A 

ação, nesse sentido especificamente político do termo, possui o vínculo mais estreito 

com a natalidade do que as demais atividades. Contudo, isso não significa que essa 

noção esgote o sentido daquilo que Arendt quer explicar em relação à política. 

                                                           
63 No original: “(...) men, no Man, live on earth and inhabit the world” 
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 Há outro uso do termo, mais abrangente, que pode ser referido à natalidade. 

Isso aparece, por um lado, porque “Agir no seu sentido mais geral significa tomar 

iniciativa, começar (...)” (tradução livre) (Arendt, 1998, p. 177)64 e, por outro, porque as 

a atividades humanas designadas pelo termo vita activa estão ligadas a uma condição 

mais geral: “nascimento e morte, natalidade e mortalidade” (Arendt, 1998, p.8). 

 Sabe-se que Arendt faz a crítica da explicação da política que toma a morte 

como o evento determinante (ou como categoria política central), pensando esta na sua 

relação com o eterno. Apontei no primeiro capítulo como que uma das decorrências 

desse tipo de noção é a tentativa de inserir um princípio externo à política (mais 

elevado) na política. Erro equivalente aparece nas explicações da ciência moderna, 

embora caiba ressaltar que esta substitui a demanda de obter conhecimento da natureza 

para agir de acordo com ela pela demanda de obter conhecimento para agir na natureza. 

Vê-se isso na explicação do humano a partir de uma noção de evolução, movimento que 

seria compartilhado pelas espécies em geral, que se faz por meio da transmissão de 

aprendizado genético (garantido por meio da reprodução). A aparente igualdade 

científica de considerar homo sapiens como uma espécie entre as demais se dilui no 

próprio uso do termo, na medida em que a racionalidade aparece em cena como marca 

distintiva. Isso não faz mais do que uma tentativa de legitimar a ideia da supremacia 

d’O Homem sobre as outras espécies, sendo assim um uso político inconsciente pela 

ciência (ao menos para os que creem nela). Ainda, o entendimento da colonização 

enquanto desdobramento lógico da necessidade de reprodução, não é nada mais do que 

a legitimação da supremacia d’O Homem sobre a natureza, que ele paradoxalmente 

adota como parâmetro. A conclusão política dessa concepção só pode ser a mobilização 

de força para tentar reafirmar a impotência do indivíduo perante os desígnios da sua 

                                                           
64 No original “To act, in its most general sense, means to take an initiative, to begin (…)” 
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espécie imortal, o que aparece como ameaça às condições sob as quais a vida foi dada 

aos homens na terra. 

 Para Arendt, ao contrário de tais visões, o evento da morte adquire 

significação justamente no corte com a natureza. Cito Arendt: 

 

A mortalidade dos homens reside no fato de que a vida individual, 

com uma história de vida reconhecível, desde o nascimento até a 

morte, emerge da vida biológica. Essa vida individual se distingue de 

todas as outras coisas pelo curso retilíneo do seu movimento, que, por 

assim dizer, opera um corte com o movimento circular da vida 

biológica. Isso é a mortalidade: mover-se ao longo de uma linha 

retilínea em um universo onde tudo, se é que se move, se move em 

uma ordem cíclica (tradução livre) (Arendt, 1998, p. 19)65. 

 

A condição humana da mortalidade é entendida então, como marca da existência 

humana (no duplo sentido de ser algo que distingue os homens de outros seres e como 

algo que tem seu impacto sentido no ser). Contudo, se algo que se desvela é que a 

percepção do tempo em sua linearidade nos faz seres que caminham para a morte, esse 

aspecto, de forma alguma, pode ser o central na explicação das coisas humanas. Tal 

conclusão seria contrária à experiência dos antigos e modernos, uma vez que na 

mortalidade não se esgotam as potencialidades das capacidades humanas. 

 A mortalidade só faz sentido à luz da nossa condição de seres livres. O fato 

de uma vida individual emergir da vida biológica torna-nos capazes de morrer no 

mundo. A morte é pensada no sentido de deixar de estar entre outros homens, sentido 

que Arendt resgata do vocabulário romano66. Sobre o problema em questão, cito a 

leitura de Birmigham: 

 

                                                           
65 No original: “The mortality of men lies in the fact that individual life, with a recognizable life-story 

from birth to death, rises out of biological life. This individual life is distinguished from all other things 

by the rectilinear course of its movement, which, so to speak, cuts through the circular movement of 

biological life. This is mortality: to move along a rectilinear line in a universe where everything, if it 

moves at all, moves in a cyclical order”. 
66 Sobre isso, cito Arendt: “Thus the language of the Romans, perhaps the most political people we have 

known, used the words "to live" and "to be among men" (inter homines esse) or "to die" and "to cease to 

be among men" (inter homines esse desinere) as synonyms” (Arendt, 1998, pp. 7-8) 
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A mortalidade é o corte na temporalidade da vida biológica, e mesmo 

assim a mortalidade não está completamente desligada desta. Em vez 

disso, o corte da mortalidade introduz outra temporalidade para a vida 

biológica, infundindo-a com a mortalidade. Na medida em que o 

evento da natalidade é para Arendt também o evento da mortalidade, 

ele deve ser entendido sempre como uma introdução de um corte 

mortal na vida biológica, confundindo, assim, qualquer distinção 

estrita entre a vida biológica e a mortal (tradução livre) (Birmigham, 

2006, p. 25)67. 

 

Com a ruptura da temporalidade cíclica própria aos processos da natureza para a 

inserção em uma temporalidade linear, da qual advém nossa mortalidade, se confirma a 

capacidade de ação em seu sentido mais amplo, a capacidade de iniciar algo que tem 

como destino ter efeitos sentidos no mundo para além do tempo da vida do agente. A 

mortalidade é condição para esse tipo de imortalidade, que é aquela reservada aos 

homens, mas ela está enraizada de modo mais fundamental na condição da natalidade. 

A condição humana da natalidade explica a capacidade de iniciar, que é própria aos 

seres mortais. 

 Aquilo que Arendt explica sobre a preocupação dos gregos com a 

imortalidade permite iluminar importantes aspectos sobre a capacidade de iniciar e a 

liberdade. A busca da imortalidade concerne aos seres capazes de iniciar coisas (obras, 

palavras e atos) e consiste na busca por um lugar no cosmo, onde tudo que há é imortal, 

com exceção deles próprios (Arendt, 1998, p. 19). Isso desvela que o tipo de 

“produtividade” própria à ação não se baseia simplesmente em gerar coisas tangíveis, 

mas se refere ao que pode ser chamado de mundo. O que Arendt rememora ao fazer 

referência à oração fúnebre de Péricles (narrada por Tucídides) é que a polis não era 

entendida em seu sentido puramente material. A natalidade nos fornece a capacidade de 

sermos, na ação em conjunto, criadores de mundo (e se muitas vezes concebemos essa 

                                                           
67 No original: “Mortality is the cut in the temporality of biological life, and yet mortality is not 

completely cut off from biological life. Instead, the cut of mortality introduces another temporality into 

biological life, thereby infusing biological life with mortality. Insofar as the event of natality is for Arendt 

also the event of mortality, it must be understood as always already introducing this mortal cut into 

biological life, thereby confounding any strict distinction between the biological and the mortal”. 
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capacidade fazendo referência à arquitetura é porque no arquitetar, que corresponde à 

atividade da fabricação, já está implícita uma potencialidade mais geral, que é a da 

criação/iniciação). 

 Há, então, algo de autenticamente político na busca da imortalidade (que foi 

originalmente a fonte e o centro da vita activa), mas que teria sido esquecido ao longo 

da tradição. Esse esquecimento teve como causa o impacto da queda do império 

romano, que colocou em questão a ideia de que coisas humanas podem durar no tempo, 

i.e., não ser fúteis, e a ascensão da igreja católica (que tratou de infundir o descaso com 

as coisas terrenas nas mentes das pessoas). Não obstante, se Arendt constata isso, não 

significa que seja vedado a nós resgatar esse sentido. No contexto em que o fio da 

tradição se rompeu, é Homero que tem algo de valioso a contar. Arendt rememora o fato 

de que o termo heroi em Homero se refere àqueles que participaram da empreitada da 

guerra de Tróia. O uso de tal termo não se destina a deificar tais figuras, mas destacar o 

fato de que tais homens empreenderam algo sobre o qual pode ser falado. A virtude da 

coragem própria aos herois é uma virtude propriamente política. Cito Arendt: 

 

A conotação da coragem, que consideramos hoje uma qualidade 

indispensável do heroi, está de fato já presente na própria 

determinação de agir e falar, de se inserir no mundo e começar uma 

história por si mesmo (tradução livre) (Arendt, 1998, p. 186)68. 

 

A figura de Aquiles, em específico, permite ilustrar que a fama imortal se encontra 

relacionada com a morte porque concerne àquilo que sobrevém ao tempo no mundo 

reservado ao seu agente. Cito Arendt: 

 

Portanto, aquele que conscientemente pretende ser "essencial," em 

deixar para trás uma história e uma identidade que vai ganhar "fama 

imortal," não deve apenas arriscar sua vida, mas expressamente 

escolher, como o fez Aquiles, uma vida curta e uma morte prematura. 

Só um homem que não sobreviveu ao seu ato supremo permanece 

                                                           
68 No original: “The connotation of courage, which we now feel to be an indispensable quality of the 

hero, is in fact already present in a willingness to act and speak at all, to insert one's self into the world 

and begin a story of one's own”. 



77 
 

mestre indiscutível de sua identidade e possível grandeza, porque ele 

emerge da morte para as possíveis consequências e continuações do 

que ele começou. O que dá à história sua significância paradigmática é 

que ela mostra, em poucas palavras, que a eudaimonia só pode ser 

obtida ao preço da vida e que só se pode se ter certeza dela deixando 

de lado a continuidade da vida em que nós nos revelamos aos poucos, 

passando a resumir esta a um único feito, para que a história do ato 

chegue ao seu fim juntamente com a própria vida (tradução livre) 

(Arendt, 1998, p. 193-194)69. 

 

Arendt retém algo de autenticamente político na busca pela imortalidade terrena. O que 

está em jogo na ação política é a construção de algo que transcende o tempo limitado de 

nossas vidas. 

 A condição humana da natalidade ilumina o fato de que a ação e a liberdade 

possuem um vínculo ontológico. Se nós somos conscientes do fato de termos nascido 

por que alguém nos contou (já que, apesar de estarmos lá, nossas capacidades de 

lembrar e dar significado não haviam sido desenvolvidas nem estimuladas) ou por 

inferência em relação a outros seres que possuem as mesmas qualidades e que 

apareceram no mundo depois de nós, a confirmação no campo da experiência de que um 

dia nascemos se dá na medida que agimos. Por isso, Arendt afirma que o impulso da 

ação vem do começo pelo qual viemos ao mundo e ao qual respondemos quando 

tomamos alguma iniciativa (Arendt, 1998, p. 177). Ao explicar a ação como começo, 

Arendt relembra os termos arché e initium. Cito: 

 

Agir no seu sentido mais geral significa tomar iniciativa, começar 

(como a palavra grega archein, "começar," "conduzir" e 

eventualmente "governar," indica), colocar algo em movimento (que é 

                                                           
69 No original: “Therefore whoever consciously aims at being "essential," at leaving behind a story and an 

identity which will win "immortal fame," must not only risk his life but expressly choose, as Achilles did, 

a short life and premature death. Only a man who does not survive his one supreme act remains the 

indisputable master of his identity and possible greatness, because he withdraws into death from the 

possible consequences and continuation of what he began. What gives the story of Achilles its 

paradigmatic significance is that it shows in a nutshell that eudaimonia can be bought only at the price of 

life and that one can make sure of it only by foregoing the continuity of living in which we disclose 

ourselves piecemeal, by summing up all of one's life in a single deed, so that the story of the act comes to 

its end together with life itself”. 



78 
 

o sentido original do termo latino agere) (tradução livre) (Arendt, 

1998, p. 177)70. 

 

A atenção concedida por Arendt à ambiguidade do termo arché deve ser relembrada no 

próximo capítulo. Por ora, cabe destacar a ênfase conferida ao initium na atualização 

que Arendt faz de Agostinho. É sabido que na sua tese de doutorado, Arendt se dedicou 

ao estudo sistemático do autor, mas é no apêndice da edição de 1958 de Origins of 

Totalitarianism que o conceito de natalidade passa a desempenhar um papel central em 

um projeto de compreensão da política. Sobre o initium, em específico, cito Arendt: 

 

Começar, antes de se tornar um evento histórico, é a suprema 

capacidade do homem; politicamente, é idêntico com a liberdade do 

homem. Initium ut esset homo creatus est – “para que um começo 

fosse feito, o homem foi criado”, disse Agostinho. Esse começo é 

garantido por cada novo nascimento; ele é, de fato, cada homem 

(tradução livre) (Arendt, 1979, p. 479)7172. 

 

O começo pode ser definido como o evento (caótico) por meio do qual vem ao mundo o 

inesperado e o imprevisível e no qual a capacidade de iniciar está enraizada. Somos 

livres na medida em que agimos. O exercício da capacidade de iniciar e a aparição em 

um mundo humano estão diretamente relacionados. Por esse motivo a inserção no 

mundo (por meio de palavras e feitos) pode ser chamada de um segundo nascimento, tal 

como define Arendt. O fato de que da vida biológica emerge uma vida individual (sobre 

a qual se pode narrar uma biografia sobre o que o uma pessoa fez do seu nascimento até 

a morte e quem ela foi) explica que na tomada de iniciativa já está contido um corte 

                                                           
70 No original: “To act, in its most general sense, means to take an initiative, to begin (as the Greek word 

archein, "to begin," "to lead," and eventually "to rule," indicates), to set something into motion (which is 

the original meaning of the Latin agree)”. 
71 No original: “Beginning, before it becomes a historical event, is the supreme capacity of man; 

politically, it is identical with man’s freedom. Initium ut esset homo creatus est – “that a beginning be 

made man was created” said Augustine. This beginning is guaranteed by each new birth; it is indeed 

every man”. 
72 Ver também a explicação que aparece em The Human Condition, que cito: “Because they are initium, 

newcomers and beginners by virtue of birth, men take initiative, are prompted into action. [Initium] ergo 

ut esset, creatus est homo, ante quern nullus fuit ("that there be a beginning, man was created before 

whom there was nobody"), said Augustine in his political philosophy. This beginning is not the same as 

the beginning of the world; it is not the beginning of something but of somebody, who is a beginner 

himself. With the creation of man, the principle of beginning came into the world itself, which, of course, 

is only another way of saying that the principle of freedom was created when man was created but not 

before” (Arendt, 1998, p. 177). 
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com a causalidade dos processos naturais. Isso é indiferente ao fato de podermos 

descrever com aparente precisão os processos eletroquímicos envolvidos na formação 

das ideias e na execução de movimentos pelos corpos. O começo aparece na forma de 

um milagre. Cito Arendt:  

 

O novo sempre acontece contra a esmagadora estranheza das leis 

estatísticas e sua probabilidade, o que para efeitos práticos e 

cotidianos equivale à certeza; o novo sempre aparece na guisa de um 

milagre. O fato homem ser capaz de ação significa que se pode 

esperar dele o inesperado, que ele é apto a realizar o que é 

infinitamente improvável. E isso, novamente, só possível porque cada 

homem é único, de modo que com cada nascimento algo novo adentra 

o mundo (tradução livre) (Arendt, 1998, p. 178)73. 

 

O fato de Arendt conceder um lugar central ao milagre na sua teoria política não deve 

ser confundido com uma inserção do teológico no político. O milagre aqui explica 

justamente o contrário. A capacidade de iniciar não garante que todo início vai produzir 

como resultado algo que possa ser valorado como necessariamente bom. Os efeitos da 

ação são imprevisíveis. A capacidade de iniciar nos habilita a empreender coisas 

radicalmente boas ou extremamente más. É possível resgatar do registro da experiência 

tanto a capacidade de fundar espaços de exercício da liberdade e a capacidade de criar 

mecanismos institucionais de preservação da liberdade, quanto a capacidade de criar 

formas de governo caracterizadas pela tentativa de destruição das condições da 

liberdade e a capacidade de construção de um artefato capaz de destruir o planeta. Em 

certo sentido, todos esses feitos são contra natura. 

 Sendo esse o caso, a relação entre normatividade e natalidade não pode ser 

pensada como uma “garantia jurídica”, como se o fato do nascimento por si só 

assegurasse esse tipo a proteção. A experiência do terror da revolução francesa, bem 

                                                           
73 No original: “The new always happens against the overwhelming odds of statistical laws and their 

probability, which for all practical, everyday purposes amounts to certainty; the new therefore always 

appears in the guise of a miracle. The fact that man is capable of action means that the unexpected can be 

expected from him, that he is able to perform what is infinitely improbable. And this again is possible 

only because each man is unique, so that with each birth something uniquely new comes into the world”. 
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como, a experiência do tratamento desumano dado aos apátridas e pessoas sem estado, 

demonstram o desafio de se assegurar direitos diante da capacidade de rompimento de 

todas as barreiras, das leis humanas. O que parece, então, ser a posição de Arendt é que 

se queremos compreender os mecanismos autênticos de estabilização das coisas 

humanas devemos nos referir às condições humanas mais fundamentais, que só podem 

ser vistas no campo da ação. Sobre isso, sigo então, a leitura de Adverse, que cito: “(...) 

a liberdade, por sua potência criadora, não pode, se não quiser ver ameaçadas suas 

próprias condições, deixar de fazer deferência aos mecanismos que estabilizam a vida 

política” (Adverse, 2014, p. 22). Desse modo, a normatividade no pensamento de 

Arendt poderia ser compreendida tendo em vista a preservação da liberdade. A 

capacidade de empreender começos, que permite lançar luz ao fato de que a maior 

condição humana é a liberdade, comportaria alguma forma de estabilização, que seria 

necessária para a conservação da própria liberdade. Passo a explicar a posição de 

Birmigham sobre a relação entre normatividade e liberdade. 

 Birmigham não só compreende a potencialidade dos conceitos de Arendt 

para compreender a normatividade, como entende que aos olhos da própria Arendt o 

problema teria a maior relevância, embora esta, a seu ver, não tenha extraído todas as 

consequências da sua formulação sobre a natalidade. Assim, ela afirma que o problema 

do direito de ter direitos possui centralidade nos objetivos de Arendt, sendo que se ele 

se refere à possibilidade de garantia de direitos políticos pela própria humanidade, essa 

humanidade não deve encantada. Birmigham afirma que, em Origins of Totalitarianism, 

Arendt nivela a responsabilidade pelos campos de morte a uma noção de direitos 

humanos filosoficamente inválida e politicamente impotente não sugerindo, contudo, 

um nexo causal entre essas. Ocorreria que a base que, em parte, fornece condições para 

o surgimento dos campos estaria cristalizada na declaração moderna de direitos do 
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homem. Desde o início, Birmigham busca delimitar o sentido específico que poderia se 

compreender a normatividade (dos direitos humanos) para Arendt, buscando marcar sua 

diferença com a tradição. Cito Birmingham: 

 

Arendt formulou uma noção de humanidade comum que não é 

enraizada em um sujeito autônomo, ou na natureza ou em deus; 

diferentemente, ela encontrou esse princípio no evento anárquico e 

imprevisível da natalidade. Para Arendt, o evento da natalidade, com o 

seu inerente princípio da humanidade, fornece a fundação ontológica 

dos direitos humanos (tradução livre) (Birmingham, 2006, p. 3)74. 

 

A autora se mantém atenta ao fato de que, ao refletir sobre a “noção moderna de direitos 

humanos”, Arendt tem em vista os efeitos devastadores de referir a legitimidade a 

fundamentos externos à política. No lugar, Arendt encontraria no evento da natalidade a 

chave de compreensão do fundamento da política. 

 A normatividade que Birmigham vê em Arendt é bastante diferente daquela 

que Habermas e Benhabib buscam encontrar. Quando Birmigham explica a diferença 

entre o que seria uma “política ontológica” e uma “fundação ontológica da política”, de 

modo a atribuir a Arendt a segunda noção, ela tem em vista que a normatividade em 

Arendt só pode ser compreendida como aquilo que chamo neste trabalho de uma 

normatividade em sentido fraco. Destaco a diferenciação formulada pela autora: 

 

(…) Arendt não está fornecendo uma “ontologia política”, se por isso 

se quer dizer que a política encontra sua base sólida em um conjunto 

de verdades permanentes que devem ser realizadas no domínio 

político. A fundação ontológica da política fornece apenas o princípio 

universal que inspira e orienta a ação política; isso não significa nem 

fornecer um modelo para a ação política, nem prescrever qualquer 
ação política particular (tradução livre) (Birmingham 2006, p. 15-

16)75. 

                                                           
74 No original: “Arendt has formulated a notion of common humanity that is rooted not in an autonomous 

subject or in nature, history, or god; instead, she finds this principle in the anarchic and unpredictable 

event of natality. For Arendt, the event of natality, with its inherent principle of humanity, provides the 

ontological foundations of human rights”. 
75 No original: “(…) Arendt is not providing an “ontological politics,” if by that is meant a politics that 

finds its firm ground in a set of enduring truths that can then be realized in the political realm. The 

ontological foundation of the political provides only the universal principle that inspires and orients 

political action; it neither provides a model for political action nor prescribes any particular political 

actions”. 
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Uma compreensão da normatividade que se enquadraria nessa classificação de uma 

política ontológica seria a de Leo Strauss. Ao inserir a filosofia no campo da 

experiência política, compreendendo sua tarefa a busca pelo melhor modo de vida e 

pelo melhor regime, o autor tem em vista justamente a ideia de que a normatividade só 

pode ser pensada como uma hierarquia de fins natural válida para a “cidade” e para o 

“homem”. Ao definir a noção de Arendt como uma fundação ontológica da política, 

Birmigham esclarece que ela se afasta da ideia de prescrição da ação (baseada em 

modelos abstratos). Desse modo, a normatividade deve ser pensada a partir da 

compreensão de Arendt sobre os princípios, que inspiram a ação, sem jamais prescrever 

objetivos específicos. A fonte de tais princípios (políticos) pode ser encontrada na 

condição humana em si mesma. Cito: “Apenas um princípio da humanidade é apto a 

prover a fonte normativa para um imperativo da responsabilidade comum” (Birmigham, 

2006, p. 8)76. 

 Birmigham vê o potencial de compreender esse princípio da humanidade 

que pode ser extraído da condição da natalidade na leitura e atualização que Arendt faz 

sobre os princípios em Montesquieu. Dessa leitura, Arendt extrairia a conclusão de que 

os princípios são aptos a orientar a ação, sem prescrevê-la, porque não são concretos 

nem abstratos. Os princípios são muito gerais para prescrever objetivos particulares, por 

isso não são concretos. No entanto, mesmo que inexauríveis a um caso particular, estão 

sempre em vista na ação. Justamente por isso não são abstratos. Não se referem à 

dimensão do atemporal ou da eternidade, porque se manifestam no campo da 

experiência. Isso faz com que eles devam ser promulgados, estabilizados pela via 

institucional (Birmingham 2006, p. 15). A dimensão temporal que está sempre presente 

na ação é a dimensão do início. As características do princípio que está em jogo no 

                                                           
76 No original: “Only a principle of humanity is able to provide the normative source for an imperative of 

common responsibility”. 
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evento da natalidade permitem aprofundar a compreensão da relação entre natalidade e 

normatividade. Cito Birmigham: 

 

(…) os princípios da ação tem uma dimensão afetiva que não se reduz 

à emoção psicológica, mas pertence ao próprio princípio da ação. 

Esses princípios afetivos da ação orientam as emoções humanas, as 

inspiram a se mover para uma direção no lugar de outra. (...) Além 

disso, esses princípios afetivos fornecem uma orientação normativa 

para a ação (...). Orientando-nos afetivamente, esses princípios 

fornecem a fonte normativa para todos os tipos de ação, tanto pública 

quanto privada, em cada forma de governo (tradução livre) 

(Birmingham 2006, pp. 13-14)77. 

 

Assim, os princípios tem uma dimensão afetiva que pode ser referida às próprias ações 

por meio das quais eles se manifestam no mundo. As ações de governantes e 

governados são inspiradas por eles sem que tenha que se recorrer a explicações 

abstratas, i.e., não se referem a princípios projetados intelectualmente e aplicados no 

campo prático. Birmigham entende que essa compreensão de Arendt sobre a dimensão 

afetiva dos princípios permite também nuançar a distinção rígida feita entre público e 

privado, distinção que rende diversas críticas a autora, tais como as endereçadas por 

Habermas e Benhabib. A inspiração afetiva proporcionada pelos princípios forneceria 

fonte para a ação tanto no domínio público quanto no privado (Birmigham, 2006, p. 14). 

 O argumento de Birmigham é o de que dois diferentes aspectos do evento da 

natalidade podem nos permitir compreender dois diferentes princípios, initium e 

givennes, que estão em jogo no princípio da humanidade (Birmigham, 2006, p. 33). 

Duas diferentes referências a Agostinho, que aparecem em Origins of Totalitarianism, 

explicam tais princípios. O princípio do initium é explicado pela passagem “Initium ut 

esset homo creatus est – para que um começo fosse feito, o homem foi criado”. A noção 

                                                           
77 No original: “(…) principles of action have an affective dimension that are not reducible to 

psychological emotion but belong to the principle of action itself. These affective principles of action 

orient human emotions, inspiring them to move in one direction rather than another. (…) Still further, 

these affective principles provide a normative orientation to action (…). Orienting us affectively, these 

principles provide the normative source of all types of action, both public and private, in each form of 

government”. 
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de initium é desenvolvida por Arendt ao longo de sua obra e informa os conceitos de 

ação, poder e liberdade, na medida em que as três noções possuem como base 

ontológica o evento da natalidade. A ação compreendida como início fornece uma 

definição política de liberdade, i,e., a liberdade que é experienciada no processo de agir. 

O poder pensado nessa chave é fundado pela ação em conjunto e os processos de 

geração de poder deixam de ser referidos à centralização (como nas teorias da 

soberania) e passam a ser referidos à relação entre poderes, à liberdade pública. Nesse 

sentido, o princípio do initium contém a afeição animadora do “prazer pela companhia 

de outros”, de modo a fornecer inspiração para o poder e a para ação (dos quais ele 

emerge). Cito Birmigham: “Para Arendt, nossa capacidade de começar é a promessa que 

restou dos eventos horrendos do século XX” (tradução livre) (Birmigham, 2006, p. 

70)78. O princípio do givenness é explicado pela referência “Volo ut sis (Quero que você 

seja)”79. Tal noção esclarece um segundo aspecto da natalidade que é ser referida àquilo 

que nos é dado. Se o initium está atrelado a nossa capacidade de iniciar, givenness está 

ligado a nossa unicidade. O “nascimento do dado” é o milagre que explica a condição 

de que nascemos como seres únicos e exclusivos. Na explicação do princípio em 

questão, Birmigham recorre principalmente a tese de doutorado de Arendt sobre 

Agostinho, a referência que aparece em Origins of Totalitarianism e a resposta à carta 

de Gershom Scholem em que Arendt responde à acusação de ter um coração frio 

quando se trata dos judeus (Birmigham, 2006, p. 73). Sobre essa última fonte, Arendt 

                                                           
78 No original: “For Hannah Arendt, our capacity for beginning is the only promise left after the 

horrifying events of the twentieth century”. 
79Destaco a passagem completa: “The human being who has lost his place in a community, his political 

status in the struggle of his time, and the legal personality which makes his actions and part of his destiny 

a consistent whole, is left with those qualities which usually can become articulate only in the sphere of 

private life and must remain unqualified, mere existence in all matters of public concern. This mere 

existence, that is, all that which is mysteriously given us by birth and which includes the shape of our 

bodies and the talents of our minds, can be adequately dealt with only by the unpredictable hazards of 

friendship and sympathy, or by the great and incalculable grace of love, which says with Augustine, 

“Volo ut sis (I want you to be),” without being able to give any particular reason for such supreme and 

unsurpassable affirmation” (Arendt, 1979, p. 301). 
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afirma que nunca pretendeu ser algo que ela nunca foi. Negar o fato de ela ser judia 

poderia ser equiparado ao fato de ela negar ser uma mulher, o que seria “loucura”. Essa 

afirmação desvela que a existência em um mundo humano é sempre qualificada. Essa 

qualificação, em certo sentido, cria um espaço. Cito Birmigham: 

 

Negar o que lhe foi dado (givenness) seria uma forma de loucura. 

Arendt ainda sugere que givenness é o próprio coração da pluralidade 

e é a condição para ação humana. Givenness contém a demanda ética 

de afirmação incondicional de gratidão—Amo: Volo ut sis (tradução 

livre) (Birmigham, 2006, p. 73)80. 

 

Desse modo a afeição animadora que ofereceria um guia para ação, seria no caso desse 

princípio a gratidão pelo que é dado. Tais desenvolvimentos não significam que 

Birmigham esteja reivindicando a aplicabilidade automática de tais princípios, o 

paradoxo da normatividade consistiria no fato de que os direitos sempre precisam ser 

instituídos politicamente, ao mesmo tempo em que a instituição política dos direitos 

deve se dar sobre a base de um princípio da humanidade universal. 

 

 

2.3. A leitura do problema da normatividade a partir do conceito de pluralidade 

 

A última vertente interpretativa a ser apresentada é consolidada pela tese de 

Canovan de que 

 

(...) o fundamento para coexistência humana e proteção contra o 

totalitarismo pode ser encontrada na própria condição fundamental da 

pluralidade, na aceitação do fato que compartilhamos a terra com 

outros que são tanto iguais quanto desiguais a nós mesmos. (tradução 

livre) (Canovan, 1992, 191)81. 

 

                                                           
80 No original: “To deny givenness would be a form of madness. Arendt further suggests that givenness is 

at the very heart of human plurality and is the condition for human action. Givenness carries the ethical 

demand of unconditional affirmation and gratitude—Amo: Volo ut sis”. 
81 No original: “(...) a foundation for sound human coexistence and a guard against totalitarianism can be 

found in the fundamental human condition of plurality itself, in acceptance of the fact the we share the 

earth with others who are both like and unlike ourselves”. 
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Sigo aqui a estratégia utilizada no ponto anterior deste capítulo. Realizo primeiro uma 

explicação sobre a pluralidade, para depois apresentar a relação entre esta e a 

normatividade tal como compreendida pela vertente interpretativa em análise. 

 Mencionei no último ponto que se a condição humana da natalidade permite 

que se compreenda a ação em um sentido amplo (enquanto a capacidade de iniciar algo 

que está destinado a transcender seu agente), a pluralidade permite compreender seu 

sentido especificamente político. Tal especificidade é decorrência do fato da atividade 

humana da ação ser aquela que se dá diretamente entre homens, sem a mediação por 

artifícios (construídos ou não por mãos humanas). Uma vez que tem a pluralidade como 

sua condição básica, a ação política, diferentemente das atividades do trabalho e da 

fabricação, se refere à dimensão do sentido que é “produzido” na relação entre as 

pessoas. A ação política não extrai seu sentido de uma faculdade superior, o que 

esclarece que a própria ação fornece a sua total significação, decorre disso o fato de que 

se queremos compreender a ação devemos fazê-lo tendo em vista a condição da 

pluralidade. Cito Arendt: “A pluralidade é condição da ação humana, porque nós somos 

o mesmo, isto é, humanos, de tal modo que ninguém é igual a qualquer outra pessoa que 

já viveu, vive, ou viverá” (tradução livre) (Arendt, 1998, p. 8)82. 

A pluralidade, que é primordial para a ação política, aparece como uma condição 

paradoxal porque guarda os aspectos da distinção e equidade. A distinção revela o 

porquê da própria existência do discurso e da ação. A equidade revela a capacidade dos 

homens compreenderem uns aos outros, de estabelecer relações com os homens do 

passado, do presente e do futuro. 

Arendt explica o aspecto da distintividade de modo a marcar a sua diferença com 

a noção de alteridade. Se a alteridade corresponde à variedade e distinções no seu 

                                                           
82 No original: “Plurality is the condition of human action because we are all the same, that is, human, in 

such a way that nobody is ever the same as anyone else who ever lived, lives, or will live”. 
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sentido mais amplo, inclusive porque não há como falar sobre algum ser sem que o 

distinga de algo, a pluralidade é a marca dos seres capazes de expressaram por si 

mesmos sua distintividade. Por isso, devido à condição da pluralidade, a alteridade se 

torna unicidade no caso dos homens. Cito Arendt: 

 

Discurso e ação revelam essa distintividade única. Por eles, os homens 

se distinguem em vez de serem meramente distintos; são os modos 

pelos quais os seres humanos aparecem uns para os outros, não apenas 

como objetos físicos, mas qua homens. Essa aparência, entendida 

como distinta da mera existência corpórea, repousa sobre a iniciativa, 

mas é uma iniciativa que nenhum humano pode deter e permanecer 

humano. Isso não é verdade para nenhuma outra atividade da vita 

activa (tradução livre) (Arendt, 1998, p. 176)83. 

 

A capacidade de se distinguirem por si próprios, por meio da ação e do discurso, já 

marca um corte com a natureza. Apenas o homem pode falar sobre si (self), no lugar de 

simplesmente falar (sobre algo). A capacidade de discurso não coincide com a 

capacidade de compartilhar informação. Este é o seu aspecto mais rudimentar, e não é 

sem motivo, a tendência que ele possui de se tornar automático. O esquecimento do 

aspecto mais relevante da capacidade de fala no contexto da sociedade de massas é um 

problema que Arendt confronta. O discurso é condição para a rememoração (a própria 

história), seu rebaixamento não pode ser operado sem a perda de valor da experiência, o 

que Benjamin também havia percebido com o maior acerto84. 

 A distinção do agente se dá no aparecer. A tendência ao aparecer é inata, e 

pode ser compreendida como a própria tendência que o agente possui de se revelar 

simultaneamente ao ato que é realizado por ele, o que ilumina o fato de que há um 

vínculo estreito entre natalidade e pluralidade. Ao comentar o desejo de Aquiles de 

adquirir a fama imortal, na passagem mencionada no ponto anterior deste capítulo, 

                                                           
83 No original: “Speech and action reveal this unique distinctness. Through them, men distinguish 

themselves instead of being merely distinct; they are the modes in which human beings appear to each 

other, not indeed as physical objects, but qua men. This appearance, as distinguished from mere bodily 

existence, rests on initiative, but it is an initiative from which no human being can refrain and still be 

human. This is true of no other activity in the vita activa”. 
84 Ver: Benjamin (1968, pp. 83-84). 
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Arendt desvela importantes conclusões a esse respeito85. A essência do agente é ligada a 

sua performance, de modo que a ação precisa do tipo de luz que só é obtida no domínio 

público, precisa aparecer para ser real. Tal realidade não pode ser pensada dissociada da 

condição da pluralidade, uma vez que sempre que os homens estão juntos pelo discurso 

e ação emerge em um espaço de aparências. Outra conclusão que pode ser extraída da 

referida passagem é a de que a essência revelada na ação não se refere à natureza 

humana, mas à história e à identidade que o herói deixa para trás ao preço de sua vida. 

A aparição compreende, então, os elementos do ser visto e do ser lembrado. Por isso, 

mesmo Aquiles, que é aquele que empreende o ato, entrega a significação do mesmo 

(juntamente com a significação da sua própria vida) ao contador de histórias 

(storyteller). 

Ocorre que, se por um lado tais análises parecem sugerir que Arendt teria 

conferido ênfase ao caráter existencial que a revelação do agente trás consigo, o que 

daria base a uma concepção individualista de ação política, por outro, essa revelação 

também está relacionada a algo mais amplo, a construção do próprio mundo. Leitores 

como Benhabib enfatizam a questão da revelação do agente para sustentar a leitura de 

que Arendt estaria propondo uma retomada de um modelo de democracia aos moldes 

gregos. Já outros leitores, como Canovan (que explico a seguir), compreendem que o 

empreendimento relevante de Arendt consiste justamente em reter da experiência dos 

clássicos algo que está implicado na capacidade humana da ação, que é a revelação do 

agente. Tal revelação, mais do que somente significar uma intensificação da existência 

daquele que a faz, permite iluminar algo sobre as condições de formação do domínio 

público. Isso dá vazão a dois conjuntos de questões. Primeiro, que a pluralidade contém 

em si as condições para formação do domínio público, por meio da formação da 

                                                           
85 Ver: Arendt (1998, pp. 193-194). 
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república e da sedimentação de princípios em leis e instituições, ou seja, que há uma 

relação entre normatividade e pluralidade no pensamento de Arendt (questão que 

retomo a seguir). Segundo, que as experiências dos modernos permitem trazer à luz o 

impacto existencial (em seres que são plurais) da dissolução do espaço público ou da 

impossibilidade de ascender a ele. Tal compreensão parece ser emergencial, 

especialmente em “tempos sombrios”. A análise de Arendt sobre o impacto da solidão 

no contexto totalitário (fenômeno este que já teria seu germe no processo de 

massificação da sociedade) permite explicar algo sobre esse segundo ponto. Cito 

Arendt: 

 

O que torna a solidão tão insuportável é a perda do próprio si, que só 

pode ser percebido na solitude, mas que confirma sua identidade 

apenas pela confiança dos meus iguais. Nesta situação, o homem 

perde a confiança em si mesmo, como o parceiro de seus 

pensamentos, e a confiança elementar no mundo, que é necessária 

para fazer experiências. Si e mundo, capacidade de pensamento e 

experiência são perdidas ao mesmo tempo (tradução livre) (Arendt, 

1979, p. 477)86. 

 

A solidão no sentido político, causada pela dissolução do espaço público, é diferente da 

saída do mundo das aparências para a contemplação (que se sabe voluntária e 

provisória). Seu impacto se faz sentir na perda da noção do próprio si (self), uma vez 

que o si é o que se faz presente aos olhos dos outros e, portanto, para mim mesmo, 

enquanto a minha aparição no mundo. No contexto em que Arendt analisa o problema 

do social na revolução francesa, é a citação de uma passagem de John Adams que 

permite esclarecer o efeito esfacelador da condenação às sombras. Destaco a passagem 

de John Adams citada por Arendt: 

 

                                                           
86 No original: “What makes loneliness so unbearable is the loss of one's own self which can be realized 

in solitude, but confirmed in its identity only by the trusting and trustworthy company of my equals. In 

this situation, man loses trust in himself as the partner of his thoughts' and that elementary confidence in 

the world which is necessary to make experiences at all. Self and world, capacity for thought and 

experience are lost at the same time”. 
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A consciência do homem pobre é limpa; ainda sim ele é 

envergonhado... Ele se sente fora da vista dos outros, tateando no 

escuro. A humanidade não o nota. Ele divaga e vagueia ignorado. No 

meio de uma multidão, na igreja, no mercado ... ele está em tanta 

obscuridade como estaria em um sótão ou em um porão. Ele não é 

reprovado, censurado, ou afrontado; ele só não é visto... Ser 

totalmente negligenciado, e saber disso, são coisas intoleráveis. Se 

Crusoé tivesse na sua ilha a biblioteca de Alexandria, junto com a 

certeza de que ele nunca voltaria a ver o rosto de outro homem, ele 

abriria sequer um volume? (tradução livre) (John Adams, Discourses 
on Davila, Work’s, Boston, 1851, vol. VI, pp. 239-240; citado por 

Arendt, 1990, p. 69)87. 

 

Arendt explica que essa citação contém uma vantagem em relação à literatura moderna 

em geral, que é permitir explicar que a real maldição da pobreza consiste na escuridão, 

na privação do mundo público. O impacto existencial da absoluta solidão, que consiste 

na certeza de nunca mais ver um rosto humano, corresponderia à própria perda do 

sentido de se viver. 

O fato da revelação do agente não ter somente um impacto existencial está 

relacionado à inserção em um mundo humano que se opera por meio da ação e do 

discurso. Arendt é atenta ao fato de que a capacidade de revelação do agente está 

sempre presente na ação política mesmo quando este não fala sobre si (self), o que, 

alias, é o mais recorrente. Nesse contexto, Arendt relembra que na sua origem, interesse 

(interest) significa inter-est, aquilo que está entre (in-between) e por isso, pode 

relacionar e unir as pessoas (Arendt, 1998, p. 182). No falar sobre algo mundano, 

concernente a interesses, está implicada a revelação do agente. Tal aparição, por 

corresponder a um início, tem o potencial construtivo de estabelecer relações em um 

mundo pré-existente. Nesse sentido, a revelação de um si na ação sempre se faz numa 

                                                           
87 No original: “The poor man's conscience is clear; yet he is ashamed… He feels himself out of the sight 

of others, groping in the dark. Mankind takes no notice of him. He rambles and wanders unheeded. In the 

midst of a crowd, at church, in the market… he is in as much obscurity as he would be in a garret or a 

cellar. He is not disapproved, censured, or reproached; he is only not seen… To be wholly overlooked, 

and to know it, are intolerable. If Crusoe on his island had the library of Alexandria, and a certainty that 

he should never again see the face of man, would he ever open a volume?”. 
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“teia das relações humanas” (conservando a metáfora utilizada por Arendt) onde suas 

consequências podem ser sentidas. 

A capacidade de estabelecer relações da ação está ligada à condição da 

pluralidade, mais especificamente, ao aspecto da equidade. No fato de vivermos em um 

mundo humano já está implícito o corte com a identidade, própria aos membros da 

mesma espécie natural88. A equidade pode ser pensada em última instância como 

decorrência do fato dos homens ocuparem o mesmo espaço. Do ponto de vista material 

a própria terra é a condição humana mais essencial, na medida em que fornece um 

habitat em que os homens podem se mover e respirar sem o auxílio de nenhum artifício 

(Arendt, 1998, p. 2). Contudo, não é apenas isso que está em jogo quando Arendt pensa 

no espaço que relaciona os homens entre si. Já no prólogo de The Human Condition, 

Arendt antecipa que o desejo dos homens de se livrar das condições terrenas se 

apresenta como sintoma da alienação do mundo, do desejo de se livrar da política, mas 

que também revela que mesmo se os homens deixassem a terra e fabricassem um 

ambiente autônomo para viver, não poderiam escapar à pluralidade. Mais adiante, na 

mesma obra, quando Arendt comenta a autocompreensão que os gregos possuíam do 

que seria a polis, ela explica que se os muros da cidade garantem a sua segurança (no 

sentido material), o domínio público emerge onde há ação em conjunto. Cito: “O 

domínio dos assuntos humanos, estritamente falando, consiste na teia de relações 

humanas que existe onde quer que homens vivam juntos” (tradução livre) (Arendt, 

1998, pp. 183-184)8990. Tal passagem parece sugerir que a noção de político de Arendt 

não seria tão restritiva quanto uma parcela de leitores, dentre eles Habermas, supõe. 

                                                           
88 Ver também: Arendt (2005, p. 93). 
89 No original: “The realm of human affairs, strictly speaking, consists of the web of human relationships 

which exists wherever men live together” 
90 Destaco aqui outra citação de Arendt que ajuda a esclarecer o que está em jogo: “The polis, properly 

speaking, is not the city-state in its physical location; it is the organization of the people as it arises out of 

acting and speaking together, and its true space lies between people living together for this purpose, no 
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O espaço que corresponde ao mundo é explicado pela metáfora da teia de 

relações, justamente por essa melhor expressar uma visão do político não materialista. A 

qualidade intangível da teia permite traduzir o fenômeno de que a realidade do mundo é 

obtida do sentido gerado pelas ações humanas. Desse modo, não pode ser reduzida à 

materialidade das coisas, apesar de estas condicionarem a existência humana de alguma 

maneira. A realidade do mundo deve ser pensada tendo em vista a condição da 

pluralidade, uma vez que o conjunto de significados que compartilhamos é forjado na 

ação e que a presença dos outros é o que garante a realidade das coisas no mundo. 

Aquilo que não adentra a teia de relações se equipara ao sonho, carece de realidade 

(Arendt, 1998, p. 199). Na aparição, por meio da ação e discurso, é que se adentra em 

uma teia de relações. Contudo, na ação política também está implicada a doação de 

sentido. Cito Arendt: “Assim, a ação apenas tem a relação mais íntima com a parte 

pública do mundo comum a todos nós, mas é a única atividade que o constitui” 

(tradução livre) (Arendt, 1998, p. 198)91. Desse modo, a fundação e preservação dos 

corpos políticos são dependentes da ação humana. 

A leitura de Canovan sobre o problema da normatividade em Arendt aparece no 

contexto das suas análises sobre as potencialidades da moral e da política para criar 

barreiras contra o mal totalitário. Os problemas colocados pelo nazismo são a 

perplexidade de como foi possível acontecer tamanho colapso das barreiras morais e 

políticas, juntamente com a implosão da autoridade e da tradição, e como construir 

novas barreiras dadas essas condições (Canovan, 1992, p. 128). Cito Canovan: 

 

Se a moralidade do senso comum se mostrou uma barreira muita fraca 

contra o totalitarismo e a religião não ajudou, ao que mais era possível 

                                                                                                                                                                            
matter where they happen to be. "Wherever you go, you will be a polis": these famous words became not 

merely the watchword of Greek colonization, they expressed the conviction that action and speech create 

a space between the participants which can find its proper location almost any time and anywhere” 

(Arendt, 1998, p. 198). 
91 No original: “Thus action not only has the most intimate relationship to the public part of the world 

common to us all, but is the one activity which constitutes it” 
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recorrer? Talvez à filosofia, que havia tantas vezes reivindicado a 

autoridade de oferecer absolutos morais? A dificuldade aqui, pareceu 

para Arendt, era que esses absolutos não eram simplesmente 

próximos. Vasculhando a tradição ocidental da filosofia moral, ela 

achou isso de nenhuma ajuda parte porque os filósofos morais tinham 

sido tão relutantes em reconhecer a possibilidade de maldade 

deliberada, mas também porque sua tentativa de estabelecer princípios 

morais absolutos tinha sido mal concebida desde o início (tradução 

livre) (Canovan, 1992, pp. 161-162)92. 

 

Assim, ela percebe como que para Arendt a moral por si só se mostra incapaz de 

fornecer uma proteção mais ampla contra o mal. Entretanto, isso não significa que ela 

não reconheça a existência de uma normatividade moral para Arendt. Cabe destacar que 

a posição de Canovan pode ser aproximada a de Birmigham no que concerne à relação 

entre moral e política. Canovan reconhece a importância das considerações de Arendt 

sobre a moral, especialmente como esta é capaz de fornecer auxílio aos indivíduos nos 

momentos de crise. O problema é que a normatividade política se refere a uma 

responsabilidade pelo mundo público, por mais que a normatividade moral seja 

importante, ela não se apresenta como um adversário páreo para o mal totalitário, que é 

um mal propriamente político. Para Canovan, o desenvolvimento mais consistente de 

Arendt sobre a proteção contra esse tipo de mal residiria na normatividade política. 

Nesse contexto, o conceito de pluralidade possuiria um papel central. 

Uma proteção mais ampla contra o totalitarismo não reside na responsabilidade 

pessoal, que se refere às relações do homem com outros e do homem consigo mesmo, 

uma vez que a relação entre poucos não possui a potencialidade de gerar poder político. 

Deve ser adicionado ao problema da ineficácia da normatividade moral, o fato de que, 

mesmo em sua autenticidade, sentimentos morais são sempre destrutivos ao público. Tal 

                                                           
92 No original: “If commonsense morality had turned out to be a very weak barrier against totalitarianism, 

and if religion was no help, where else was it possible to turn? Perhaps to philosophy, which had so often 

claimed the authority to deliver moral absolutes? The difficulty here, it seemed to Arendt, was that such 

absolutes were simply not forthcoming. Surveying the Western tradition of moral philosophy, she found it 

unhelpful partly because moral philosophers had been so reluctant to recognize the possibility of 

deliberate wickedness but also because their attempt to lay down absolute moral principles had been 

misconceived from the beginning”. 
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é o caso da piedade na revolução francesa, que fez mais alimentar o terror do que atingir 

as nobres demandas eivadas desse sentimento. A leitura de Canovan é a de que a 

pluralidade forneceria a alternativa mais ambiciosa de se pensar uma normatividade 

política. Nesse sentido as condições para a fundação da coexistência humana seriam 

guardadas pela própria condição da pluralidade. Cito: 

 

O que faz seu pensamento especificamente político, contudo, não é 

apenas seu sentido de pluralidade humana, mas sua ulterior convicção 

de que as implicações e a graça salvadora contra a ameaça do 

totalitarismo desta, não residem na responsabilidade pessoal entre 

poucos que se juntam contra a escuridão, mas em uma possibilidade 

mais ambiciosa que a pluralidade humana nos oferece: a possibilidade 

de nos apropriarmos da ação política e, entre nós, construir e guardar 

estruturas políticas para abrigar os homens e protegê-los contra a selva 

(tradução livre) (Canovan, 1992, p. 190)93. 

 

Para a autora, a pluralidade forneceria a possibilidade de estabelecer acordos, leis e 

instituições. Isso ocorreria sem a necessidade de adentrar na escuridão do coração 

humano na esperança de reformá-lo, em outras palavras, sem que tenha que se remeter a 

uma noção de natureza para orientar o político. 

 Canovan relembra como, na visão de Arendt, a pluralidade humana fornece 

duas capacidades fundamentais para fazer política, que são a capacidade de prometer e a 

capacidade de perdoar. Porém, a defesa do potencial dessas capacidades não significa 

que a proteção de direitos se dá de maneira automática, mas que a condição humana da 

pluralidade é dependente da sua atualização na ação em conjunto para a formação de 

instituições que tem o potencial de resistir às investidas do tempo. A questão que se 

coloca é como, diante da capacidade humana de destruição de barreiras revelada no 

contexto de ruptura com a tradição e com a autoridade, tais instituições podem 

                                                           
93 No original: “What makes her thought specifically political, however, is not merely her sense of human 

plurality, but her further conviction that its implications and its saving grace against the threat of 

totalitarianism do not lie in personal relationships between a few huddling together against the dark, but 

in a more ambitious possibility which human plurality offers us: the possibility of taking political action 

and, amongst us, building and guarding political structures to house men and to protect them against the 

wilderness”. 
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permanecer. Canovan relembra a importância conferida por Arendt à fundação de 

instituições duradouras, construídas sobre a base do acordo, em On Revolution. Cito 

Canovan: 

 

Quando Arendt meditava sobre os Pais Fundadores e o poder de 

acordos entre homens livres, um dos pontos que a atingiu foi que, 

devido aos seres humanos existirem no plural, eles têm à sua 

disposição um conjunto de baluartes contra o mal, ou seja, as 

instituições que podem estabelecer entre si agindo em conjunto, que 

são mais confiáveis do que a bondade pessoal. Mas se uma implicação 

da pluralidade é que devemos nos concentrar na política sobre as 

ações e instituições que aparecem no mundo, e não sobre os 

sentimentos e motivações que estão escondidos na escuridão do 

coração humano, uma segunda implicação é que tais instituições 

mundanas são indispensáveis. Se os homens pretendem ser protegidos 

contra o risco de uma recorrência do totalitarismo, eles precisam do 

abrigo de uma sólida estrutura de direitos garantidos por lei, e uma 

vez que as constituições são apenas pedaços de papel a menos que 

sejam sustentados por consentimento constantemente renovado, os 

cidadãos precisam compreender a importância de tais instituições e 

estarem preparados para valorizar a conservação da sua república 

acima dos seus interesses privados (tradução livre) (Canovan, 1992, p. 

194)94. 

 

A experiência dos pais fundadores teria revelado a Arendt que a condição da pluralidade 

pode fornecer baluartes contra o mal na medida em que os homens agem em conjunto. 

Canovan é atenta ao fato de que para Arendt a política deve ser informada por 

princípios que devem ser sedimentados nas instituições políticas. Em suma, tais 

princípios se diferem dos princípios de moralidade pessoal (Canovan, 1992, pp. 197-

198). Dessa forma, o interesse de Arendt na moralidade pessoal só faria sentido tendo 

como pressuposto suas preocupações mais gerais sobre as instituições republicanas. Na 

                                                           
94 No original: “When Arendt meditated on the Founding Fathers and the power of agreements between 

free men, one of the points which struck her was that because human beings exist in the plural they have 

available to them a set of bulwarks against evil which are more reliable than personal goodness, namely 

the institutions they can establish amongst themselves by acting together. But if one implication of 

plurality is that we should concentrate in politics on the actions and institutions that appear in the world, 

not on the feelings and motives that are hidden in the darkness of the human heart, a second implication is 

that such worldly institutions are indispensable. If men are to be protected from the danger of a recurrence 

of totalitarianism, they need the housing of a solid structure of rights guaranteed by law, and since 

constitutions are only pieces of paper unless they are upheld by constantly renewed consent, the citizens 

need to understand the importance of such institutions and be prepared to value the conservation of their 

republic above their private interests”. 
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sua preciosidade e na sua fragilidade, a república, com suas leis e instituições, aparece 

como o único remédio contra o mal político. 

Canovan entende que se uma marca distintiva do pensamento de Arendt é a 

ênfase na pluralidade dos seres humanos e o espaço político entre eles (Canovan, 1992, 

p 205), ainda mais característico é o fato da autora não buscar afirmar que essa é uma 

descoberta original, mas uma rememoração das experiências políticas mais 

fundamentais. O pensamento de Arendt pode ser definido como uma busca de recuperar 

e articular as experiências republicanas, de modo a repensar os conceitos tradicionais à 

luz das experiências autênticas da pluralidade humana. Cito Canovan: 

 

Seu próprio pensamento político é concebido como uma tentativa de 

resgatar e articular experiências republicanas antigas, repensando os 

conceitos tradicionais de modo a levar em conta a pluralidade humana 

e reconhecer a política como algo que acontece em um espaço entre 

homens plurais (tradução livre) (Canovan, 1992, p 207)95. 

 

A terminologia utilizada por Arendt é nova, mas se refere a experiências que possuem 

uma anterioridade longínqua. Nesse sentido, o que Arendt opera em The Human 

Condition é a explicação das capacidades humanas à luz da compreensão de que a 

política não é algo feito por um artífice, mas que aparece entre homens plurais. Por isso, 

contrasta a atividade da ação política com as atividades não políticas do trabalho e da 

fabricação. O ponto é que quando Arendt dirige sua crítica à tradição, ela não está 

negando a importância das leis e das instituições, mas buscando corrigir a ênfase do 

pensamento tradicional. Canovan enquadra a leitura que Arendt faz de Montesquieu 

nesse empreendimento. Arendt atribui ao último a descoberta de que as experiências 

fundamentais, que residem na raiz da política, não são experiências de governo (no 

sentido de comando), mas de interação com outros. Com isso, afasta o autor de Platão 

                                                           
95 No original: “Her own political thought is conceived as an attempt to salvage and articulate ancient 

republican experiences by rethinking the traditional concepts in a way that takes account of human 

plurality and recognizes politics as something that happens in the space between plural men”. 
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(deixa escapar deliberadamente a sua herança platônica). Os três diferentes princípios de 

ânimo correspondentes às formas de governo da república, da monarquia e da tirania, se 

referem a experiências políticas fundamentais baseadas na pluralidade. Equidade e 

distinção, princípios que estão em jogo na república e na monarquia, respectivamente, 

são aspectos da pluralidade. Outro aspecto da pluralidade seria o medo, no qual a tirania 

é baseada. O medo é o aspecto anti-político da pluralidade, que vem à tona quando o 

indivíduo se encontra sozinho, sem poder. A pluralidade humana aparece para ele como 

ameaça. Canovan vê na leitura que Arendt faz de Montesquieu uma reforma daquilo que 

a tradição registrou como o problema das formas de governo. No lugar de tal 

categorização, Arendt teria em vista a explicação de diferentes modos de se viver com 

os outros, baseados em aspectos autênticos da pluralidade humana. 

A crítica aos conceitos tradicionais que teriam feito distorcer as experiências 

mais elementares da pluralidade permite que se opere uma ressignificação do 

fundamento da autoridade. A fundamentação da política por meio do apelo ao 

transcendente permaneceu como marca do pensamento ocidental. A autoridade sempre 

teve seu fundamento derivado de algo exterior ao político. Todavia, Canovan percebe 

como Arendt seria sensível ao fato de que em um mundo secularizado e pós totalitário 

apenas a pluralidade humana poderia iluminar o problema. À luz dessa condição 

humana seria possível compreender o fato de que as instituições nascem no espaço entre 

os homens e é depende dos atos e acordos entre os homens. De modo que, a autoridade 

de todas as instituições estabelecidas pelos seres humanos é essencialmente política, i.e., 

é referida a elas mesmas. Cito Canovan: 

 

Agindo juntos, diz Arendt, seres humanos plurais podem 

ocasionalmente estabelecer tanto poder quanto autoridade, dar origem 
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a um mundo público no qual eles podem estar em casa e exercer suas 

liberdades como cidadãos (tradução livre) (Canovan, 1992, p 223)96. 

 

Nesse sentido, o espaço para o exercício da liberdade humana só pode ser garantido por 

meio da capacidade de ação em conjunto (que aparece como atualização da pluralidade 

humana). A pluralidade conteria em si as condições de formação do mundo público. 

 

 

  

                                                           
96No original: “By acting together, Arendt is saying, plural human beings can on occasion establish both 

power and authority, giving rise to a public world in which they can be at home and exercise their 

freedom as citizens”. 
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3. A liberdade comporta alguma normatividade? 

 

 A leitura de Arendt sobre o problema da natureza na política, explorada no 

primeiro capítulo por meio de um debate com Leo Strauss, fez emergir um importante 

aspecto: o problema da normatividade em Arendt só poderia ser entendido à luz de 

condições políticas. A posição da autora sobre o problema contrasta com a noção de 

normatividade que foi desenvolvida e estagnada na tradição. Noção esta que aparece, 

inclusive, como tentativa de legitimação da autoridade tradicional perante as coisas 

humanas. Interessa notar que as conclusões de Habermas e Benhabib, que compõe a 

primeira vertente sobre o problema, estão relacionadas ao fato de estes procurarem uma 

normatividade forte em Arendt. A conclusão de não se encontrar em Arendt esse tipo de 

normatividade é válida. Contudo, não é pacífico o entendimento de que a possibilidade 

de se pensar a normatividade se restringiria a esse sentido forte. Os argumentos das duas 

outras vertentes interpretativas sobre o problema sustentam justamente a hipótese de 

que os conceitos de natalidade e pluralidade dão base para uma noção de normatividade 

política dissociada da normatividade moral, uma normatividade em sentido fraco. Além 

de convergirem nesse ponto, as vertentes em questão criam uma abertura para 

compreender que a normatividade, uma vez que remetida à ação (à possibilidade de 

continuidade de existência da ação espontânea), diz respeito à preservação da liberdade. 

Se for esse o caso, natalidade e pluralidade parecem não se excluir mutuamente no que 

diz respeito à compreensão sobre o que consiste a normatividade. O objetivo deste 

capítulo é explorar a relação entre normatividade e liberdade. Para tanto, utilizo como 

fio condutor a colocação de Arendt de que “O sentido da política é a liberdade” 

(tradução livre) (Arendt, 2005b, p. 108)97. 

                                                           
97 No original: “The meaning of politics is freedom”. 
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3.1. Sobre a diferença entre normatividade moral e normatividade política 

 

 Antes de passar à questão da preservação da liberdade, realizo algumas 

considerações sobre a diferença do que está em jogo na normatividade moral e na 

normatividade política. Uma pista sobre isso pode ser encontrada na divergência das 

visões que Habermas e Arendt possuem de Kant. Nessa explicação é possível também 

encontrar um argumento que corrobora a afirmação que Habermas está procurando em 

Arendt uma normatividade em sentido forte que se realiza por meio de uma 

transposição terminológica. 

 Habermas pretende se afastar do entendimento da razão prática kantiana, 

buscando substituí-la pela razão comunicativa. Para o autor, o erro de Kant se situaria 

em compreender a razão como faculdade subjetiva, que, por sua vez, atuaria como fonte 

de normas de ação. Sustenta que a fonte de tais normas emergiria da própria prática do 

entendimento (Habermas, 1996, pp. 3-4). Habermas aduz a demanda de que a teoria que 

se destina a explicar as condições normativas para atingir o entendimento é ela própria 

uma “teoria normativa” (e não apenas descritiva). Um ponto a se destacar é que 

Habermas substitui o fundamento, mas mantém a convicção de que a ação possui a 

função (em nível sistêmico) de gerar consenso racional. Esta demanda por consenso 

faria parte das exigências colocadas pelo nível sociocultural das sociedades modernas, 

que atingiram um nível pós-convencional de moralidade (em que as normas que 

regulam o comportamento dos agentes não extraem sua validade apenas da convenção, 

mas também dos processos comunicativos de formação da vontade comum). Não 



101 
 

obstante, tal demanda se faz também em um tipo de sociedade caracterizada pela 

instabilidade decorrente da dissolução da tradição e da secularização. 

 Para resolver o problema do tipo de tensão que seria próprio às sociedades 

modernas, Habermas recorre ao conceito de legalidade de Kant. Cito: 

 

Para Kant, a relação facticidade-validade dentro da dimensão de 

validade jurídica aparece como a ligação interna que o direito 

estabelece entre coerção e liberdade (tradução livre) (Habermas, 1996, 

p. 28)98. 

 

O direito aparece então, como um sistema normativo privilegiado, uma vez que seria 

capaz de absorver e resolver as tensões entre a necessidade de estabilização, por meio 

da coerção, e a necessidade de integração, por meio da ação comunicativa. A lei, 

enquanto objeto de coerção, não necessita da adesão moral de todos os destinatários 

para que se mantenha válida. Requer deles apenas o agir por dever. Isso atenderia as 

exigências funcionas das sociedades modernas. A lei, enquanto aquilo que garante 

iguais liberdades, demanda a abertura para participação dos afetados por ela nos 

processos de formação da vontade comum. Sua legitimidade é extraída da racionalidade 

comunicativa, nesses termos. Cito Habermas: 

 

(...) “unificar” a livre escolha (Willkür) de cada um com a de todos os 

outros, isto é, integração social, só é possível sobre a base de regras 

válidas normativamente que sejam merecidas sem a coação dos seus 

destinatários, isto é, que sejam racionalmente motivadas, reconhecidas 

do ponto de vista moral — "de acordo com uma lei universal da 

liberdade" (tradução livre) (Habermas, 1996, p. 29)99. 

 

Ocorre que, ao se assentar a validade no consenso racional, Habermas quer demonstrar 

como que na estrutura de comunicação é conciliada a tensão tradicional entre idealidade 

e realidade. O autor considera que a eficácia não pode ser compreendida como condição 

                                                           
98 No original: “For Kant, the facticity-validity relationship within the dimension of legal validity appears 

as the internal connection that law establishes between coercion and freedom” 
99 No original: “(…) "unifying" the free choice (Willkür) of each with that of all others, that is, social 

integration, is possible only on the basis of normatively valid rules that would deserve their addressees' 

uncoerced, which is to say rationally motivated, recognition from the moral point of view— "in 

accordance with a universal law of freedom"”. 
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de validade, uma vez que na idealidade dos proferimentos já estaria contida uma 

pretensão de validade. Isso é bastante problemático. Habermas parece não considerar 

que o efeito primordial da ação é sua própria aparição mais do que a realização do 

objetivo pretendido por aquele(s) que deram causa a ela. Assim, a eficácia da ação pode, 

em certo sentido, ser pensada como uma condição para sua validade, uma vez que 

aparecer em um mundo é condição de existência da ação. A demanda por consenso 

daria forma a uma noção, como já mencionado, de normatividade em sentido forte. Se 

Habermas não compreende a ação tendo em vista uma faculdade superior (como seria o 

caso se Kant), ainda assim fundamenta a normatividade na racionalidade da 

comunicação, que predeterminaria o telos da ação. 

 Nessa leitura que Habermas realiza de Kant aparece mais um elemento que 

ajuda a corroborar o argumento apresentado no capítulo anterior. Quando Habermas 

afirma que “Hannah Arendt insiste que um domínio público-político só pode produzir 

poder legítimo quando as estruturas de comunicação não constrangidas encontram nele 

sua expressão” (tradução livre) (Habermas, 1977, p. 9)100, ele tem em vista um recurso à 

racionalidade comunicativa para a fundamentação da ação política. A citação que 

Habermas destaca de The Human Condition é utilizada para explicar esse ponto. Cito a 

passagem de Arendt: 

 

O que primeiro debilita e depois mata comunidades políticas é perda 

de poder e a impotência final; e o poder não pode ser estocado e 
mantido em reserva para emergência, como os instrumentos para 

violência, mas existe apenas em sua atualização. Onde o poder não é 

atualizado, desaparece, e a história é cheia de exemplos de que 

grandes riquezas materiais não podem compensar essa perda. Poder é 

apenas atualizado onde palavra e feito não se separaram, onde 

palavras não são utilizadas para velar intenções, mas para revelar 

realidade, e feitos não são usados para violar e destruir, mas para 

estabelecer relações e criar novas realidades. Poder é o que mantém o 

domínio público, o espaço em potencial para aparência de homens 

                                                           
100 No original: “Hannah Arendt insists that a public-political realm can produce legitimate power only so 

long as structures of nondistorted communication find their expression in it”. 
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agentes e falantes, em existência (tradução livre) (Arendt, 1998, p. 

200)101. 

 

O problema é que se, por um lado, Habermas extrai dessa passagem a compreensão da 

noção de poder como constitutivo do domínio público, por outro, afirma que tal 

produção se faz se faz pela ação comunicativa, que possui o êxito ilocucionário como 

fim. Com isso, Habermas retém um dos aspectos da noção de ação de Arendt, que é a 

sua capacidade de estabelecer relações, mas desconsidera outro aspecto, que é explicado 

poucas páginas antes de tal citação. Trata-se da ilimitação da ação, da tendência que 

todo início possui de romper todas as barreiras. Isso confere aos assuntos humanos a sua 

característica de fragilidade. A ação, uma vez que se faz em um mundo, é imprevisível e 

irreversível em relação aos seus efeitos. Assim, Arendt considera que: “A ilimitação da 

ação é apenas o outro lado da sua tremenda capacidade de estabelecer relações (...)” 

(tradução livre) (Arendt, 1998, p. 191)102. 

 Aquilo que Habermas pretende reter de Kant é precisamente aquilo de que 

Arendt quer se afastar. Aos olhos de Arendt, o fato de Kant ter concebido um absoluto 

em sua filosofia moral se apresenta como uma continuidade do ensinamento da tradição 

mais do que representar uma vantagem sobre ela. Cito Arendt: 

 

Kant sustenta a existência de um absoluto, o dever do imperativo 

categórico, que se situa acima dos homens, é decisivo em todos os 

assuntos humanos e não pode ser infringido nem mesmo pelo bem da 

humanidade em todos os sentidos desta palavra. Críticos da ética 

kantiana tem frequentemente denunciado essa tese como totalmente 

desumana e impiedosa. Independentemente do mérito dos seus 

argumentos, a desumanidade da filosofia moral de Kant é inegável. E 

isso se deve ao fato de que o imperativo categórico é postulado como 

                                                           
101 No original: “What first undermines and then kills political communities is loss of power and final 

impotence; and power cannot be stored up and kept in reserve for emergencies, like the instruments of 

violence, but exists only in its actualization. Where power is not actualized, it passes away, and history is 

full of examples that the greatest material riches cannot compensate for this loss. Power is actualized only 

where word and deed have not parted company, where words are not empty and deeds not brutal, where 

words are not used to veil intentions but to disclose realities, and deeds are not used to violate and destroy 

but to establish relations and create new realities. Power is what keeps the public realm, the potential 

space of appearance between acting and speaking men, in existence”. 
102 No original “The boundlessness of action is only the other side of its tremendous capacity for 

establishing relationships (…)”. 
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um absoluto, e sua qualidade de absoluto introduz no domínio 

interhumano - que por sua natureza consiste em relações - algo que vai 

de encontro a sua relatividade fundamental. A desumanidade, que está 

ligada ao conceito de uma verdade única, emerge com particular 

clareza no trabalho de Kant precisamente porque ele tenta encontrar 

uma verdade para a razão prática; é como se ele, que apontou tão 

inexoravelmente os limites cognitivos para o homem, não pudesse 

suportar que na ação, também, o homem não pode se comportar como 

um deus (tradução livre) (Arendt, 1970, p. 27)103. 

 

Em tais análises Kant não teria sido sensível àquilo que é próprio à esfera dos assuntos 

humanos. A desumanidade (inhumanity) do recurso ao imperativo categórico não 

emergiria das suas demandas inclementes, mas do apelo a uma noção verdade exterior 

ao domínio do intramundano. A apologia à inserção desse tipo de verdade parearia a 

demanda de Kant a de Platão, quando o último, aos olhos de Arendt, postula uma tirania 

da verdade. Ao se deparar com apontamento de tamanha severidade no texto On 

Humanity in Dark Times, o leitor é tentado a supor que Kant não está entre os autores 

dignos da admiração de Arendt. Entretanto, é justamente o contrário. 

 Se há reflexões de Kant que a autora não tem na mais alta conta, há outras 

que o torna digno de elogios, especialmente por se afastar do hábito da tradição de 

compreender a vita activa sob a perspectiva da vita contemplativa. Destaco parte da 

passagem de Arendt já mencionada no primeiro capítulo: 

 

Para Kant, o filósofo permanece um homem como você e eu, vivendo 

entre seus companheiros homens, não entre seus companheiros 

filósofos. (...) a tarefa de avaliar a vida no que diz respeito ao prazer e 
ao desprazer – que Platão e outros revindicam para o filósofo apenas, 

sustentando que os muitos estão satisfeitos com a vida como ela é – 

Kant afirma que pode ser esperada de qualquer homem comum que 

                                                           
103 No original: “Kant argued that an absolute exists, the duty of the categorical imperative which stands 

above men, is decisive in all human affairs, and cannot be infringed even for the sake of humanity in 

every sense of that word. Critics of the Kantian ethic have frequently denounced this thesis as altogether 

inhuman and unmerciful. Whatever the merits of their arguments, the inhumanity of Kant's moral 

philosophy is undeniable. And this is so because the categorical imperative is postulated as absolute and 

in its absoluteness introduces into the interhuman realm - which by its nature consists of relationships - 

something that runs counter to its fundamental relativity. The inhumanity which is bound up with the 

concept of one single truth emerges with particular clarity in Kant's work 'precisely because he attempted 

to found truth on practical reason; it is as though he who had so inexorably pointed out man's cognitive 

limits could not bear to think that in action, too, man cannot behave like a god”. 



105 
 

tenha bom senso, aquele que já tenha refletido sobre a vida (tradução 

livre) (Arendt, 1982, p. 28)104. 

 

Elogios dessa estirpe aparecem também n’A Vida do Espírito, quando Arendt relembra 

o fato de Kant se aborrecer com a opinião de que a filosofia é apenas para uns poucos 

(Arendt, 2012, p. 28), e no texto Martin Heidegger faz oitenta anos (cuja tradução 

aparece na edição brasileira de Homens em Tempos Sombrios), quando destaca o fato de 

Kant fazer exceção à deformação profissional constatada na tendência dos grandes 

pensadores ao tirânico (Arendt, 2008, p. 290). 

 Comentei antes o interesse de Arendt no pensamento crítico em virtude do 

seu caráter não autoritário, que aparece nas Lectures on Kant's Political Philosophy. Em 

A Vida do Espírito e em Thinking and Moral Considerations Kant é aquele que ilumina 

a trilha para a compreensão do pensar, não do ponto de vista das habilidades naturais 

concernentes a uns poucos, mas como uma capacidade que todos possuem. É a 

diferença entre pensar e conhecer que interessa à autora, que emerge da distinção entre 

duas faculdades: a razão (Vernunft) e o intelecto (Verstand). Cito Arendt: 

 

Assim, a distinção entre duas faculdades, razão e intelecto, coincide 

com a distinção entre duas atividades espirituais completamente 

diferentes: pensar e conhecer; e dois interesses inteiramente distintos: 

o significado, no primeiro caso, e a cognição, no segundo (Arendt 

2012, p. 29). 

 

Essa distinção é de grande importância para a compreensão da normatividade moral, 

justamente porque o problema do pensar aparece relacionado às investigações sobre a 

potencialidade de evitar o mal, à capacidade de julgar. Arendt afirma que se a 

capacidade de julgar, a habilidade de discernir o certo do errado, está relacionada à 

                                                           
104 No original: “First, for Kant, the philosopher clarifies the experiences we all have; he does not claim 

that the philosopher can leave the Platonic Cave or join in Parmenides' journey to the heavens, nor does 

he think that he should become a member of a sect. For Kant, the philosopher remains a man like you and 

me, living among his fellow men, not among his fellow philosophers. (…) the task of evaluating life with 

respect to pleasure and displeasure – which Plato and the others claimed for the philosopher alone, 

holding that the many are quite satisfied with life as it is – Kant claims can be expected from every 

ordinary man of good sense who ever reflected on life at all”. 
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habilidade de pensar, isso só pode valer for possível exigir que qualquer pessoa, não 

importando sua instrução ou capacidade intelectual, a exerça (Arendt, 2003, p. 164). 

 A investigação da relação entre o problema do mal e o pensar teria sido 

suscitada pelo fenômeno do mal com o qual Arendt se deparou no julgamento de 

Eichmann (e não por eventos puramente teóricos). Eichmann se mostrou um desafio à 

compreensão por se tratar de um sujeito que se recusava a julgar por si mesmo, era 

destituído de convicções ideológicas fortes, não era um “gênio do mal”. Os atos 

perpetrados por ele eram monstruosos, mas seu agente era bastante “banal”. O embaraço 

àquilo que o senso comum e a filosofia entendiam como mal se fez manifesto no fato de 

que o mal infinito é possível de ser empreendido por aqueles que não têm qualquer 

motivo especial para tanto. A razão da imensurabilidade de tal mal reside justamente na 

sua “falta de razão”. Diante do mal que tem por causa a ausência de pensamento, a 

questão que se coloca é como e em que medida a capacidade de pensar, uma vez que 

atualizada, pode evitar o mal. É na interrelação entre pensar e julgar que aparece a 

normatividade moral. Kant é importante em tal temática pela citada diferenciação entre 

pensar e conhecer e por ter sido o único grande autor a investigar o julgar. Todavia, é 

Sócrates que aparece como o modelo. 

 Arendt estava ciente da problemática em torno da figura de Sócrates relativa 

à natureza das fontes sobre ele. Por isso, faz questão de destacar que mais do que um 

recurso ao Sócrates histórico, ela está interessada nele como um modelo, na 

possibilidade de exercer uma função representativa. Cito Arendt: 

 

Em resumo, proponho utilizar um homem como nosso modelo, aquele 

que pensou sem se tornar um filósofo, um cidadão entre cidadãos, não 

fazendo nada, não reivindicando nada, na sua visão, além do que cada 

cidadão pode fazer ou tem o direito de reivindicar. Você deve ter 

adivinhado que pretendo falar sobre Sócrates, e acredito que ninguém 
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contestará seriamente que a minha escolha é historicamente 

justificável (tradução livre) (Arendt, 2003, p. 169)105. 

 

A dificuldade de se falar sobre a experiência do pensar reside no fato de que por um 

lado, os “pensadores profissionais” estavam mais engajados em suas próprias doutrinas 

e entendiam o pensamento a partir das capacidades que seriam dadas por natureza a uns 

poucos do que teorizar sobre o pensar propriamente e, por outro, os “muitos” não se 

dedicaram a registrar nada, uma vez que eram demandados por assuntos mundanos. 

Sócrates é a figura privilegiada porque permite traçar a experiência do pensar. Cito: 

 

O pensamento no seu sentido não cognitivo, não especializado, como 

uma necessidade natural da vida humana, a atualização da diferença 

dada na consciência, não é a prerrogativa de poucos, mas uma 

faculdade sempre presente para todos; por isso mesmo, a inabilidade 

de pensar não é uma “prerrogativa” daqueles muitos aos quais falta o 

poder do cérebro, mas a possibilidade sempre presente para todos – 

cientistas, acadêmicos e outros especialistas nos empreendimentos 

mentais não estão excluídos – de evitar a relação consigo mesmo, cuja 

importância foi primeiramente descoberta por Sócrates (tradução 

livre) (Arendt, 2003, pp. 187-188)106. 

 

A capacidade de pensar é uma potencialidade de todos, mas sua relevância para o 

mundo não reside na sua produtividade. O pensar não tem como resultado proposições 

morais ou comandos, por isso, não pode fornecer parâmetros sólidos para orientar a 

ação. 

 O pensar tem como marca ser uma experiência de desaparecimento, por ser 

ele próprio invisível e se tratar de uma retirada do mundo das aparências. Cabe ressaltar 

quão pertinente é a rememoração de Arendt da metáfora empregada por Xenofonte do 

“vento do pensar”. A metáfora abarca a propriedade da invisibilidade ao mesmo tempo 

                                                           
105 No original: “In brief, I propose to use a man as our model who did think without becoming a 

philosopher, a citizen among citizens, doing nothing, claiming nothing that, in his view, every citizen 

should do and had a right to claim. You will have guessed that I intend to speak about Socrates, and I 

hope that no one will seriously dispute that my choice is historically justifiable”. 
106 No original: “Thinking in its noncognitive, nonspecialized sense as a natural need of human life, the 

actualization of the difference given in consciousness, is not a prerogative of the few but an ever-present 

faculty of everybody; by the same token, inability to think is not the "prerogative" of those many who 

lack brain power but the ever-present possibility for everybody – scientists, scholars, and other specialists 

in mental enterprises not excluded – to shun that intercourse with oneself whose possibility and 

importance Socrates first discovered”. 
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em que explica a nossa capacidade de sentir em nós a manifestação dos efeitos do 

pensar. A manifestação da consciência não vem na forma de prescrições positivas, nos 

diz apenas o que não fazer. A consciência, tal como Arendt esclarece, não é o mesmo 

que o pensamento, mas é um requisito para o mesmo. Cito: 

 

A consciência não é o mesmo que o pensamento; mas sem ela, o 

pensamento seria impossível. O que o pensamento atualiza no seu 

processo é a diferença dada na consciência (tradução livre) (Arendt, 

2003, p. 185)107. 

 

Há uma pluralidade interna que antecipa a pluralidade do mundo. Enquanto presente em 

um mundo humano apareço como um, em minha unicidade, mas ao deixar 

temporariamente a companhia de outros passo a estar comigo mesmo, com meu si (self). 

Cito: 

 

Para Sócrates, este dois-em-um significava simplesmente que, se você 

quer pensar, deve fazer com que os dois que procedem ao diálogo do 

pensar estejam em boa forma, que esses parceiros sejam amigos. É 

melhor para você sofrer o mal do que fazê-lo porque pode se continuar 

a ser o amigo do sofredor; quem gostaria de ser o amigo e ter que 

conviver com um assassino? (tradução livre) (Arendt, 2003, p. 185)108. 

 

Por isso, o que faz o homem temer a sua consciência é a antecipação da presença da 

testemunha. Se a consciência não tem o efeito de gerar conhecimento sobre como agir, 

aquilo que ela desbloqueia, “a manifestação do vento do pensar”, é a capacidade de 

julgar. Outra metáfora mobilizada para explicar esse movimento é a de Sócrates como 

“parteira”. Cabe lembrar que a função da parteira grega era a de separar os bebês aptos a 

viver dos que não eram. Cito: 

 

O elemento de purgativo no pensar, a obstetrícia de Sócrates, que traz 

à tona as implicações de opiniões não examinadas e, assim, as destrói 

– valores, doutrinas, teorias e até mesmo convicções – é político por 

                                                           
107 No original: “Consciousness is not the same as thinking; but without it, thinking would be impossible. 

What thinking actualizes in its process is the difference given in consciousness” 
108 No original: “For Socrates, this two-in-one meant simply that if you want to think you must see to it 

that the two who carry on the thinking dialogue be in good shape, that the partners be friends. It is better 

for you to suffer than to do wrong because you can remain the friend of the sufferer; who would want to 

be the friend of and have to live together with a murderer”. 
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implicação. Isso se deve ao fato dessa destruição ter um efeito 

libertador em outra faculdade humana, a capacidade de julgar, a qual 

se pode chamar, com alguma razão, de a mais política das habilidades 

mentais do homem (tradução livre) (Arendt, 2003, p. 188)109. 

 

A referida metáfora explica a propriedade purgativa do pensar, de purificar pela 

eliminação do que lhe é estranho. Tal propriedade torna a atividade do pensar perigosa e 

“subversiva”, mas confere a ela um potencial liberador. Nesse sentido, a normatividade 

moral para Arendt consiste no fato de que, uma vez que atualizada, a capacidade de 

pensar é capaz de liberar os homens e torná-los aptos para discernir o certo do errado. 

 A normatividade moral possui uma relevância política que está ligada ao 

fato dos indivíduos se tornarem habilitados a discernir entre o certo e o errado. Porém, 

tal importância não se estende às potencialidades de preservação da liberdade, uma vez 

que o pensar é uma experiência não mundana. Ao explicar a separação entre 

normatividade moral e normatividade política, Canovan recorda a diferenciação entre 

objeção de consciência e desobediência civil que aparece em Civil Desobedience. Cito 

Canovan: 

 

Sua afirmação de que aqueles que se engajavam na desobediência 

civil nos EUA representavam algo diferente disso, e respondiam a 

outro conjunto de obrigações que se sobrepunha àquelas referentes à 

obrigação moral pessoal e seus complicados problemas de julgamento 

moral. Eram obrigações que um cidadão sustenta em relação ao 

mundo público pelo qual é responsável coletivamente com outros - 

obrigações que só podem ser decididas na discussão livre com os 

outros, e não dentro da consciência privada de cada um (tradução 
livre) (Canovan, 1994, p. 184)110. 

 

Ocorre que o tipo de responsabilidade em jogo no julgamento moral pode conflitar com 

a responsabilidade de manutenção do mundo público. As instituições políticas 

                                                           
109 No original: “The purging element in thinking, Socrates' midwifery, that brings out the implications of 

unexamined opinions and thereby destroys them – values, doctrines, theories, and even convictions – is 

political by implication. For this destruction has a liberating effect on another human faculty, the faculty 

of judgment, which one may call, with some justification, the most political of man's mental abilities”. 
110 No original: “Her claim is that those engaged in civil disobedience in the USA represented something 

different from this, and were responding to another set of obligations which overlap with personal moral 

obligation and greatly complicate the problems of moral judgement. These are the obligations a citizen 

bears for the public world for which he is collectively responsible with others - obligations which can 

only be decided in free discussion with others, not within the private conscience of each”. 
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demandam um comprometimento que pode colidir com a responsabilidade particular. 

Ainda, o medo da própria consciência, que advém da antecipação do encontro certo com 

a testemunha (que eu mesmo sou) dos meus próprios atos, pode dissuadir a mim 

mesmo, mas por ser uma experiência que se dá na solidão não tem a capacidade de 

persuadir a nenhum outro. Cito Arendt: 

 

Os conselhos da consciência não são apenas não políticos; eles são 

expressos na forma de colocações puramente subjetivas. Quando 

Sócrates afirmou que "é melhor sofrer o mal do que fazer o mal," ele 

claramente quis dizer que era melhor apenas para ele, assim como era 

melhor para ele "estar em desacordo com multidões do que, sendo um, 

estar em desacordo com (ele mesmo)." Politicamente, diferentemente, 

o que conta é que o mal foi feito; para a lei é irrelevante quem se 

beneficiou com o resultado - o agente ou o sofredor (tradução livre) 

(Arendt, 1972, pp. 62-63)111. 

 

Se a consciência é não política, não está interessada diretamente na extensão dos efeitos 

no mundo do mal que pretende evitar. Nesse sentido, as formas de preservação da 

liberdade tanto só podem ser compreendidas por meio das experiências que se realizam 

no campo da ação (e que permitem que nos deparemos com nossa condição de seres 

livres), quanto só podem ser empreendidas em tal campo. O potencial de tal 

conservação é atestado pela capacidade de criar formas de governo e instituições que 

cristalizem os princípios inatos que as animam. A diferença fundamental que existente 

entre a infração da lei praticada pelo objetor de consciência daquela perpetrada pelos 

desobedientes civis, ajuda a aclarar, precisamente, esta distinção entre compromisso 

moral e político. O objetor de consciência está interessado em negar fazer algo com o 

qual não poderá conviver. A desobediência civil, diferentemente, só pode ser realizada 

na ação em conjunto e, por isso, já tem em si embutida a preocupação com o mundo. A 

condição paradoxal da desobediência civil é ser realizada pelo descumprimento da lei ao 

                                                           
111 No original: “The counsels of conscience are not only unpolitical; they are always expressed in purely 

subjective statements. When Socrates stated that "it is better to suffer wrong than to do wrong," he clearly 

meant that it was better for him, just as it was better for him "to be in disagreement with multitudes than, 

being one, to be in disagreement with (himself)." Politically, on the contrary, what counts is that a wrong 

has been done; to the law it is irrelevant who is better off as a result-the doer or the sufferer”. 
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mesmo tempo em que possui o potencial de renovação do ato fundador. A perda da 

autoridade explicita a condição de que o homem não pode “ser senhor” daquilo que 

iniciou e, portanto, as repúblicas que foram fundadas sobre a base do acordo mútuo, 

necessitam que formas institucionais de expressão do novo sejam resguardadas. 

 

 

3.2. Sobre a preservação da liberdade 

 

O tipo de responsabilidade que está em jogo na normatividade moral difere da 

que está em jogo na normatividade política. Tal separação é entendida por Benhabib 

mais como um ponto fraco das reflexões de Arendt do que algo que apresente o 

potencial de compreensão adequada da política. A ausência de fundamento moral para 

política, que Benhabib busca iluminar por meio do ensinamento de Habermas, tornaria 

as conclusões de Arendt inócuas em relação às estruturas de comunicação que 

caracterizam o espaço público. Arendt teria centrado suas análises nas experiências 

históricas em que tais estruturas se encontravam desmanteladas, o que daria o tom 

melancólico do seu pensamento. Assim, a conclusão compartilhada por Habermas e 

Benhabib é a de que as análises de Arendt seriam insuficientes para compreender as 

instituições modernas. Retomo aqui tais questões diante da percepção de que os 

referidos autores deixaram de considerar outros argumentos que são da maior 

importância. Tal relevância decorre do fato de que a normatividade política, já que não 

referida à responsabilidade do eu comigo mesmo (ou do eu com poucos), tem um laço 

forte com ação em conjunto e com as instituições políticas. 

 Quero lembrar aqui a argumentação que aparece em um texto que, embora 

anterior a Origins of Totalitarianism, apresenta algumas importantes intuições de 

Arendt. O texto We Refugees de 1943, parece ser um caso exemplar desse tipo de leitura 
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que Benhabib aponta como sendo referida a contextos em que a estrutura de 

comunicação se encontra desmantelada. Falar sobre os refugiados é falar sobre aqueles 

que se encontram sem a proteção de qualquer lei ou tratado e, portanto, sob o risco 

constante de aviltamento. Cito Arendt: 

 

Se devemos começar a dizer a verdade de que não somos nada além 

de judeus, isso significa que estamos expostos ao destino de seres 

humanos que, desprotegidos por qualquer lei específica ou convenção 

política, não são nada além de seres humanos. Dificilmente posso 

imaginar uma situação mais perigosa, uma vez que vivemos em um 

mundo em que os seres humanos como tais deixaram de existir por um 

bom tempo; uma vez que a sociedade descobriu discriminação como a 

grande arma social por meio da qual se pode matar homens sem 

qualquer derramamento de sangue; uma vez que passaportes ou 

certidões de nascimento e, às vezes, até mesmo as declarações de 

renda, já não são documentos formais, mas questões de distinção 

social. É verdade que a maioria de nós depende inteiramente de 

parâmetros sociais; perdemos a confiança em nós mesmos, se a 

sociedade não nos aprova; estamos, e sempre estivemos, prontos a 

pagar qualquer preço, para sermos aceitos pela sociedade (tradução 

livre) (Arendt, 2007, p. 273)112. 

 

Ainda, Arendt não pretende realizar uma leitura do fenômeno tal como um observador 

externo, o que é indicado tanto no título como na argumentação do texto. O seu lugar de 

fala é o de parte, uma vez que, como se sabe, ela própria foi uma refugiada. Arendt 

aponta como a experiência tratou de modificar o que se considera por refugiado. Se 

antes, a noção tinha uma base política, por ser referida àqueles que eram levados a fugir 

devido a algum ato ou opinião emitida, a mesma passou a se referir aos infortunados 

que chegaram a um novo país sem recursos – ajudados por comitês de refugiados. O 

motivo de seu desterro não foi consequência da oposição voluntária a um dado status 

quo, mas “simplesmente” por terem se tornado “indesejados”. Isso se apresenta, embora 

                                                           
112 No original: “If we should start telling the truth that we are nothing but Jews, it would mean that we 

expose ourselves to the fate of human beings who, unprotected by any specific law or political 

convention, are nothing but human beings. I can hardly imagine an attitude more dangerous, since we 

actually live in a world in which human beings as such have ceased to exist for quite a while; since 

society has discovered discrimination as the great social weapon by which one may kill men without any 

bloodshed; since passports or birth certificates, and sometimes even income tax receipts, are no longer 

formal papers but matters of social distinction. It is true that most of us depend entirely upon social 

standards; we lose confidence in ourselves if society does not approve us; we are-and always were-ready 

to pay any price in order to be accepted by society”. 
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a autora ainda não utilize essa expressão, como marca de um fenômeno mais geral, a 

alienação da política. A ênfase nesse texto, contudo, não é como esse fenômeno está 

cristalizado nas atuais sociedades de massa, mas como se fez presente, inclusive, nos 

próprios refugiados. Diante da ausência de compreensão da relação entre os eventos 

políticos e suas vidas pessoais, há uma especificidade até mesmo no tipo de suicídio 

cometido por estes. Tal medida não figura como um desafio contra a vida e contra o 

mundo, mas como uma solução para seus problemas pessoais. 

Apesar de todo o tom melancólico desse texto, aparece ao final a percepção de 

que mesmo no contexto em que o espaço público está dissolvido e que não há um lugar 

no mundo garantido, há alguma possibilidade de ação. Cito Arendt: 

 

Esses poucos refugiados que insistem em dizer a verdade, mesmo ao 

ponto da "indecência", ganham em troca de suas impopularidades um 

vantagem sem preço: a história não é mais um livro fechado para eles 

e a política não é mais um privilégio dos gentios. Eles sabem que a 

ilegalização do povo judeu na Europa foi seguida de perto pela 

ilegalização da maioria das nações europeias. Esses refugiados, que 

fogem de país para país, representam a vanguarda de seus povos – isso 

se mantiverem suas identidades (tradução livre) (Arendt, 2007, p. 

274)113. 

 

Há uma vantagem sem preço que pode ser lograda mesmo por esses que estão expostos 

ao destino dos “homens qua homens”. Uma forma de superação por si mesmos desse 

estado é ofertada pela capacidade humana de ação. Mas para que se obtenha tal 

vantagem há que se suportar os riscos que estão implicados no agir politicamente. 

Sustentar uma identidade em um mundo que lhe é hostil, assumindo a postura de “pária 

consciente”, não pode ser entendido se não como uma expressão da virtude política da 

coragem. 

                                                           
113 No original: “Those few refugees who insist upon telling the truth, even to the point of "indecency," 

get in exchange for their unpopularity one priceless advantage: history is no longer a closed book to them 

and politics is no longer the privilege of gentiles. They know that the outlawing of the Jewish people in 

Europe has been followed closely by the outlawing of most European nations. Refugees driven from 

country to country represent the vanguard of their peoples – if they keep their identity”. 
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Há alguma possibilidade de ação mesmo onde o espaço público está dissolvido 

e, inclusive, por aqueles que estão sendo perseguidos. A ação em conjunto depende da 

presença de outros, e pode ser realizada mesmo em um contexto em que estes que se 

associam estão cercados por forças hostis. Embora não haja garantias de sucesso dos 

seus objetivos, mesmo a mais precária resistência de um grupo já é manifestação da 

liberdade. A promessa que se funda entre eles cria a esperança da sua realização – se 

não por mim, por outro que esteja ligado a ela. As condições para manter vivo o fogo da 

promessa mútua não podem emergir de outra fonte que não da liberdade que se 

experiencia na ação. Tal fenômeno não pode ser visualizado naqueles que se ligam a um 

regime como cumpridores de ordens ou no caso dos fanatismos. Isso porque, nesses 

casos, a relação propriamente humana é substituída por um intermediário sobre humano 

(a natureza, a história ou deus), que tem a capacidade de retirar dos que viriam a ser 

agentes, aquilo que os caracterizaria como tal, o início de algo. 

As vertentes interpretativas que compreendem haver um desenvolvimento sobre 

o problema da normatividade no pensamento de Arendt apresentam discordância. A 

diferença se refere à compreensão sobre qual seria o principal conceito em jogo. Ocorre 

que, apesar dessa disparidade de ênfase, parece haver nos conceitos de natalidade e 

pluralidade uma convergência em relação à normatividade, que se refere à preservação 

da liberdade. Com base nisso, importa analisar se é possível abrir caminho para a 

possibilidade de confluência entre ambas, o que parece inicialmente emergir nas 

análises de Arendt sobre a capacidade da promessa. 

Natalidade e pluralidade parecem sempre se apresentar como complementares 

para a compreensão da política. No que concerne à capacidade da promessa as referidas 

condições aparecem juntas. Por um lado, as ações políticas surgem do impulso de 

iniciar algo novo, e por outro, as consequências de tais ações se multiplicam ao 
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imensurável e adquirem significado porque são realizadas em um mundo. A qualidade 

de processo dá à ação a potencialidade de, uma vez que iniciada, possuir uma extensão 

de efeitos que pode durar até o tempo que existam pessoas para senti-los. Quando, em 

The Human Condition, Arendt afirma que a ação não possui fim, ela indica, ao mesmo 

tempo, que a ação é irredutível a qualquer objetivo que possa ser projetado de antemão e 

que não há como se precisar um ponto em que vai se interromper, ambiguidade que se 

faz presente no nosso próprio uso idiomático do termo. Isso não significa afirmar que a 

política não possui um sentido, mas que o mesmo deve ser referido às condições da 

ação. As “calamidades da ação” são aflições inescapáveis aos que querem tentar 

compreender algo sobre ela, mas a imprevisibilidade e a irreversibilidade são também 

motivo e fonte da sua força. É da própria ação que emergem as capacidades políticas da 

promessa e do perdão, que oferecem aos homens auxílio em face de tais calamidades. 

Cito Arendt: 

 

O remédio contra a irreversibilidade e a imprevisibilidade do processo 

iniciado pela ação não surge de outra e possível faculdade superior, 

mas é uma das potencialidades da própria ação. A possível redenção 

do dilema da irreversibilidade – de ser inapto a desfazer o que se fez, 

mesmo que não pudesse saber o que estava fazendo – é a faculdade do 

perdão. O remédio contra a imprevisibilidade, para a caótica incerteza 

do futuro, está contido na faculdade de fazer e manter promessas 

(tradução livre) (Arendt, 1998, pp. 236-237)114. 

 

Os mecanismos de estabilização da vida política não tem o atributo de eliminar as 

calamidades da ação, mas são proporcionados por elas. 

Em On Revolution as análises sobre a capacidade da promessa possuem 

proeminência, primeiro porque o motivo do sucesso da revolução americana na tarefa 

da fundação está ligado à anterioridade das práticas da promessa e acordos, segundo 

                                                           
114 No original “Here, the remedy against the irreversibility and unpredictability of the process started by 

acting does not arise out of another and possibly higher faculty, but is one of the potentialities of action 

itself. The possible redemption from the predicament of irreversibility—of being unable to undo what one 

has done though one did not, and could not, have known what he was doing—is the faculty of forgiving. 

The remedy for unpredictability, for the chaotic uncertainty of the future, is contained in the faculty to 

make and keep promises”. 
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porque a capacidade da promessa aparece como elemento central a forma de governo do 

novo corpo político. O êxito da revolução americana, ao contrário do caso francês, pode 

ser relacionado ao fato de como a ação levou à formação de poder, sem decair em 

violência, e como tal poder foi mantido em existência pela capacidade da promessa. As 

experiências das revoluções francesa e americana em separado permitem lançar luz uma 

a outra, aclarando distinções políticas essências, tais quais as entre poder e violência e 

poder e autoridade. Permitem ainda, iluminar algo que é inerente ao processo 

revolucionário em si mesmo, a presença do problema do absoluto. 

Ao explicar os motivos do êxito dos revolucionários norte americanos na tarefa 

da fundação, Arendt relembra como no uso dos termos por parte deles havia subjacente 

um registro de suas experiências, inclusive em uma medida muito maior do que eles 

próprios teriam sido capazes de teorizar sobre. Ela recorda como nos documentos da 

época colonial poder e liberdade já eram utilizados como sinônimos. O que levou os 

revolucionários a possuir uma sensibilidade em relação à percepção da liberdade como 

um “eu-posso”, a liberdade não era entendida como um fenômeno da vontade, um “eu-

quero”. Com isso, se afastaram da concepção de liberdade negativa, da liberdade 

entendida como proteção da esfera de atuação individual contra a influência do estado. 

As práticas da promessa e dos acordos prepararam os colonizadores para o exercício do 

poder, o que foi experienciado desde antes do desembarque no novo mundo por meio do 

pacto do Mayflower. O que a revolução fez foi trazer à luz esse novo conceito de poder, 

o que liberou o poder de feitura de constituições (Arendt, 1982, p. 168). O interesse, que 

era também uma experiência, pela liberdade pública foi essencial para a realização da 

tarefa da fundação. Fundação esta que, em termos modernos, corresponde a se fazer 

uma constituição. A emulação, compreendida como a virtude do que Adams chamava 

de paixão pela distinção, como lembra Arendt, se fazia presente no cenário americano 
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pré-revolucionário mais do que as virtudes intelectuais dos homens de letras (hommes 

de lettres) franceses. A presença da emulação compreendida como desejo de se 

sobressair (desejo dos homens de serem vistos, ouvidos, falados sobre, aprovados e 

respeitados) preparou as condições para o empreendimento da fundação da nova 

república porque significou que estavam infundidos neles o amor ao mundo e a 

apreciação à companhia dos outros. A revolução americana irrompeu graças à paixão 

pela liberdade pública, que nasceu no próprio exercício desta. Isso fez com que o evento 

desvelasse a sua própria tarefa, a da fundação da liberdade, que só pode ser realizada 

pela fundação de um novo corpo político onde a liberdade possa aparecer e ser exercida 

pelas gerações futuras. Decorre dessa, a tarefa de manutenção do espírito que originou o 

ato de fundação. O sucesso desse projeto pode ser atestado pelo fato de que as noções 

de felicidade política e liberdade política nunca desapareceram do cenário norte 

americano (apesar das mazelas do consumismo), tornaram-se parte da própria estrutura 

do corpo político da república (Arendt, 1982, p. 138). 

A própria fundação por meio da feitura de uma constituição aparece como uma 

promessa. Enquanto início, tal promessa encontra sua base na condição da natalidade. 

Por ser algo que só pode ser realizado em conjunto, porque depende da associação para 

a geração de poder, encontra sua base na pluralidade. A constituição trás consigo, assim 

como todas as promessas, a questão de como se manter. A resposta que os norte 

americanos teriam fornecido para tal questão passou primeiro pela incorporação das 

formas de geração de poder na estrutura do corpo político e em segundo, pela 

resignificação do lócus da autoridade. 

O desafio de se estabelecer poder e fundar governo foi o primeiro enfrentado 

pelos founding fathers (pais fundadores). Arendt destaca como Montesquieu foi 

extremamente caro a eles nessa tarefa. Sua descoberta, relativa à natureza do poder, foi 
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que o princípio subjacente à separação de poderes seria o de que o poder gera poder. A 

separação entre as esferas legislativo, executivo e judiciário, regulada pelos mecanismos 

de freios e contrapesos, fornece ao mesmo tempo a garantia contra monopolização do 

poder, bem como formas de geração de novo poder. A separação não significa 

decréscimo, mas combinação. Inspirados por tal descoberta, que encontrava seu lastro 

também na experiência que vivenciavam, os americanos foram capazes das inovações 

de abolir a soberania do corpo político da república, ao mesmo tempo em que 

colocaram em prática o sistema federalista de governo. Cito Arendt: 

 

A grande inovação revolucionária, a descoberta de Madison do 

princípio federal para a fundação de grandes repúblicas, foi em parte 

baseado na experiência, sobre o conhecimento íntimo de corpos 

políticos cuja estrutura interna predeterminava e, por assim dizer, 

condicionava seus membros para um constante aumento, aumento este 

que não tinha como princípio nem a nem expansão, nem conquista, 

mas a combinação posterior de poderes (tradução livre) (Arendt, 1982, 

p. 168)115. 

 

A expansão do poder não se faz pela dominação (interna ou externa), mas pela 

combinação. As constituições estaduais fundam centros de poder regionais, enquanto a 

constituição da união constitui um novo centro de poder que relaciona todos os estados. 

Os estados não são impotentes diante de uma esfera que seria superior, mas permitem 

incorporar o conflito para a própria estrutura do corpo político. Conflito este que é 

constitutivo, que dá vazão à capacidade humana de ação política. A dimensão criativa 

da ação, explicada pela condição da natalidade, aparece na forma de novo poder. Tal 

fato desvela a percepção de que a preservação da liberdade não se faz pela restrição do 

poder. Pelo contrário, há que se garantir a criação do espaço e dos mecanismos para que 

a liberdade seja exercida. Mesmo que a capacidade da promessa não garanta por si só a 

                                                           
115 No original: “The greatest revolutionary innovation, Madison's discovery of the federal principle for 

the foundation of large republics, was partly based upon an experience, upon the intimate knowledge of 

political bodies whose internal structure predetermined them, as it were, and conditioned its members for 

a constant enlargement whose principle was neither expansion nor conquest but the further combination 

of powers”. 
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preservação da liberdade (o que explico adiante), ela é uma capacidade que deve ser 

constantemente ativada para a geração de novo poder. Cito Arendt: 

 

Assim, se ligação e prometer, se combinar e pactuar, são os meios 

pelos quais o poder é mantido em existência; onde e quando os 

homens conseguem manter intacto o poder que surgiu entre eles 

durante o curso de qualquer ato ou ação particular, eles já estão em 

processo de fundação, de constituir uma estrutura mundana estável 

para abrigar, por assim dizer, o seu poder de ação combinado. Há um 

elemento da capacidade humana de construção-de-mundo na 

faculdade humana de fazer e cumprir promessas. Assim como as 

promessas e acordos lidam com o futuro e fornecem estabilidade no 

oceano de incertezas futuras, onde a imprevisibilidade irrompe de 

todos os lados, também as capacidades de constituir, fundar e contruir-

mundo se referem sempre não tanto a nós mesmos e nosso tempo na 

terra e mais ao nosso sucessor e à posteridade. A gramática da ação: a 

ação é a única faculdade humana que demanda a pluralidade dos 

homens; e a sintaxe do poder: o poder é o único atributo humano que 

se aplica apenas ao espaço-entre (in-between) mundano, pelo qual os 

homens são mutuamente relacionados, combinados no ato de 

fundação em virtude de fazer e manter promessas, o que, no domínio 

da política, pode ser a maior das faculdades humanas (tradução livre) 

(Arendt, 1982, p. 175)116. 

 

As promessas se referem a expectativas recíprocas geradas entre os homens e conferem 

alguma estabilidade ao futuro. Desse modo, a construção do mundo e a capacidade da 

promessa encontram-se atreladas. Todo corpo político necessita do cumprimento de 

promessas e da constante feitura de novas para se manter. O processo de fundação 

ocorre sempre quando se mantém poder em existência, o que se faz pela promessa e 

acordo. Esse processo consiste em constituir uma estrutura para abrigar poder, o que 

indica que, após a fundação do corpo político, o processo de fundação deve ser 

                                                           
116 No original: “Hence, binding and promising, combining and covenanting are the means by which 

power is kept in existence; where and when men succeed in keeping intact the power which sprang up 

between them during the course of any particular act or deed, they are already in the process of 

foundation, of constituting a stable worldly structure to house, as it were, their combined power of action. 

There is an element of the world-building capacity of man in the human faculty of making and keeping 

promises. Just as promises and agreements deal with the future and provide stability in the ocean of future 

uncertainty where the unpredictable may break in from all sides, so the constituting, founding, and world-

building capacities of man concern always not so much ourselves and our own time on earth as our 

'successor', and 'posterities'. The grammar of action: that action is the only human faculty that demands a 

plurality of men; and the syntax of power: that power is the only human attribute which applies solely to 

the worldly in-between space by which men are mutually related, combine in the act of foundation by 

virtue of the making and the keeping of promises, which, in the realm of politics, may well be the highest 

human faculty”. 
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constantemente retomado dentro de um enquadramento institucional. Há dois tipos de 

metáforas que aparecem na passagem destacada. O primeiro se refere à dimensão 

material, designada pelas expressões “to house” (abrigar) e “world-building” 

(construção-de-mundo). O segundo se refere a regras de linguagem, designada pelas 

expressões “grammar of action” (gramática da ação) e “syntax of power” (sintaxe do 

poder). Sobre tais metáforas quero mencionar aqui a leitura de Waldron. O autor as 

relembra justamente no contexto em que defende a tese que os conceitos de Arendt têm 

uma potencialidade para compreensão institucional, que teria sido desconhecida por 

parte de seus leitores. Ao fazer isso, corrobora também o argumento sobre a 

potencialidade dos conceitos de Arendt para a compreensão da normatividade. O 

primeiro tipo de metáfora denota o aspecto institucional, refere-se a estruturas artificiais 

presentes no mundo que são mais rígidas e duráveis do que as ações que elas 

comportam (Waldron, 2000, p. 203). O outro tipo de metáfora, sobre a gramática e 

sintaxe, denota o elemento normativo, captura os aspectos da imanência e da 

pluralidade. Cito: “Para a política, entretanto, o in-between não é físico, mas normativo: 

consiste em regras e não barreiras, práticas e comprometimentos e não impedimentos” 

(tradução livre) (Waldron, 2000, p. 204)117. 

 A promessa é uma capacidade política essencial justamente pelo seu 

potencial de conseguir manter poder em existência para realizar fundações. Porém, a 

promessa por si só não é capaz de assegurar a estabilidade devido a incompatibilidade 

entre o exercício do poder e o exercício da autoridade por uma única esfera. Ao 

contrário dos franceses, que derivaram a fonte do poder e da autoridade do povo, os 

americanos perceberam que a preservação da liberdade passa pela reconfiguração do 

lócus da autoridade tradicional, dissociando sua fonte da fonte do poder. Cito Arendt: 

                                                           
117 No original: “For politics, however, the in-between is not physical but normative: it consists of rules 

not barriers, practices and commitments not impediments”. 
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No entanto, enquanto o poder, enraizado em um povo que havia se 

vinculado por promessas mútuas e vivia em corpos constituídos pelo 

pacto, foi o suficiente 'para passar por uma revolução' (sem 

desencadear a violência ilimitada das multidões), ele não foi, de modo 

algum, suficiente para estabelecer uma "união perpétua", isto é, para 

fundar uma nova autoridade. Nem o pacto, nem a promessa sobre a 

qual o pacto repousa são suficientes para garantir a perpetuidade, ou 

seja, conferir aos assuntos humanos aquela medida de estabilidade 

sem a qual não seria possível se construir um mundo para posteridade, 

destinado e projetado para durar mais que as próprias vidas mortais 

(tradução livre) (Arendt, 1982, p. 182)118. 

 

Derivar poder e autoridade da mesma fonte foi o que levou a revolução francesa a 

sucumbir diante do problema do absoluto. Ao considerar o povo como fonte de todas as 

leis, o que se fez foi tornar o processo revolucionário a própria fonte, sendo assim, não 

foi possível qualquer estabilização. 

Arendt percebe que mesmo toda virtude política dos revolucionários norte 

americanos não foi capaz de evitar a aparição do problema do absoluto. Este, na 

verdade, está destinado a aparecer em todas as revoluções, é inerente a tal processo. 

Surge como a explicitação da falta de autoridade decorrente da separação entre religião 

e política. Não há mais um fundamento transcendente a que se possa recorrer para a 

estabilização da vida política. No caso do velho mundo, o absoluto e o apego à tradição 

aparecem atrelados, no caso do novo mundo, aparece sob a forma do medo do 

inexplorado. Ainda, Arendt percebe que, apesar de tanto os americanos quanto os 

franceses considerarem o povo enquanto fonte do poder, a noção que pode ser extraída 

de cada um dos casos é diversa. “O povo” da revolução francesa pode ser identificado 

com multidão, por se tratar de uma multiplicidade desorganizada de pessoas. “O povo” 

da revolução americana estava relacionado entre si pela prática da promessa, que era a 

                                                           
118 No original: “However, while power, rooted in a people that had bound itself by mutual promises and 

lived in bodies constituted by compact, was enough 'to go through a revolution' (without unleashing the 

boundless violence of the multitudes), it was by no means enough to establish a 'perpetual union', that is, 

to found a new authority. Neither compact nor promise upon which compacts rest are sufficient to assure 

perpetuity, that is, to bestow upon the affairs of men that measure of stability without which they would 

be unable to build a world for their posterity, destined and designed to outlast their own mortal lives”. 
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única forma de produção de poder legítimo na sua autocompreensão. Isso os permitiu 

trazer à luz a distinção entre poder e violência119. Tal fato, diz muito sobre o posterior 

sucesso americano em lidar com o problema do absoluto. 

 Arendt destaca como os norte americanos foram sensíveis à separação 

romana entre potestas in populo (poder no povo) e auctoritas in senatu (autoridade no 

senado). A autoridade romana não derivava de uma esfera superior às leis, mas estava 

incorporada numa instituição política, o senado. A fundação de uma instituição com o 

nome de senate (senado) teria sido inspirada pelo senatus romano. Contudo, a 

instituição americana passou a exercer função diversa daquela própria à romana e a 

integrar a esfera legislativa, que lidava diretamente com o poder. Tal mudança 

terminológica não impediu os americanos de compreender que o exercício da autoridade 

deve ser institucionalizado. A Supreme Court (Suprema Corte), pertencente à esfera 

judiciária de governo, tornou-se o novo lócus de exercício da autoridade. A autoridade 

dessa instituição é derivada não de um absoluto, mas de um documento escrito, a 

Constituição (Arendt, 1982, p. 200). Cabe destacar aqui a interpretação de Waldrom, 

que cito: 

 

Como uma promessa, a constituição parece limitar nossa liberdade; 

mas ao mesmo tempo cria algo especial – o poder de uma comunidade 

política – cuja importância consiste precisamente em mitigar a 

incalculabilidade que a liberdade humana dá origem. O que conta na 

promessa, é claro, não é a capacidade de fazê-la, mas de mantê-la; e 

para a construção de uma comunidade política, o que importa não é o 

admirável estado de coisas quando a política começa, mas a 

disposição, durante o percurso, dos cidadãos se submeterem a 

estruturas regulativas. A autoridade de uma constituição não é um 

produto da força ou violência dos seus produtores, nem sua virtude e 

nem a perfeição daquilo que criaram. Consiste em uma disposição por 

parte de todos os envolvidos em tratar esse evento (a fundação) e esse 

                                                           
119 Sobre isso, cabe destacar a seguinte passagem: “The men of the American Revolution, on the contrary, 

understood by power the very opposite of a pre-political natural violence. To them, power came into 

being when and where people would get together and bind themselves through promises, covenants, and 

mutual pledges; only such power, which rested on reciprocity and mutuality, was real power and 

legitimate, whereas the so-called power of kings or princes or aristocrats, because it did not spring from 

mutuality but, at best, rested only on consent, was spurious and usurped” (Arendt, 1982, p. 181). 
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corpo de lei (a constituição), ao invés de quaisquer outros atos e 

propostas que possam surgir ao longo do tempo, como o ponto de 

partida e como o ponto de referência para toda política subsequente 

(tradução livre) (Waldron, 2000, pp. 212-213)120. 

 

A constituição, como fonte da autoridade, faz a contenção da incalculabilidade advinda 

da ação humana, mas sem limitar a liberdade. A autoridade é referida à disposição em 

relação ao evento da fundação e ao corpo da lei da constituição, forma mais promissora 

de se exercer a capacidade de manter promessas e, portanto, de preservar a liberdade. 

Waldrom tem em vista a explicação de Arendt sobre o sentido ambíguo de constituição. 

Constituição significa, por um lado, o próprio ato de fundação, uma vez que constituir é 

fundar e, por outro, designa o documento escrito. Ocorre que o documento garante a 

sobrevivência daquilo que foi originado pelo evento, da mesma forma que a 

durabilidade do documento depende de que a vitalidade do espírito da fundação não se 

esvaia. Se for verdade aquilo que aparece na IX Écloga de Virgílio, que o tempo tira dos 

homens tudo aquilo que possuem, apenas novas ações fundadoras, pelas sucessivas 

gerações vindouras, podem manter viva a constituição. 

 Ao explicar a autoridade da constituição Arendt relembra a raiz etimológica 

do termo latino. Segundo ela, auctoritas advém de augere, que significa aumento ou 

crescimento (Arendt, 1982, p. 201). Para os romanos o aumento da autoridade se fazia 

pela tradição, a forma de se retomar a fundação era por meio do sentido estabilizado e 

transmitido pelas gerações. Os americanos terminaram por reter aquilo que está no 

centro dessa noção, que é a possibilidade de aumento de fundações sem recair na 

                                                           
120 No original: “Like a promise, a constitution might appear to limit our freedom; but at the same time it 

creates something special – the power of a political community – whose importance consists precisely in 

mitigating the incalculability that human freedom gives rise to. What counts in promising of course is not 

the making of a promise but the keeping of it; and for the construction of a political community, what 

matters is not the admirable state of the furnishings when politics begins, but the on-going willingness of 

citizens to submit to them as regulative structures. The authority of a constitution is not a product of the 

strength or violence of its framers, or even of their virtue or the perfection of what they have crafted. It 

consists rather in a willingness on the part of all concerned to treat this event (the founding) and this body 

of law (the constitution), rather than any of the other acts and proposals that might crop up from time to 

time, as the starting point and point of reference for all subsequent politics”. 
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explicação da fundação pela tradição. Sua fundação ocorreu à luz do dia (Arendt, 1982, 

p. 204). A publicidade fez com que o ato de fundação se tornasse autorreferente, 

despido de qualquer recurso ao mito. Desse modo, fundação, ampliação e conservação 

guardam uma relação estreita entre si. Cito Arendt: 

 

O próprio conceito de autoridade de Roma sugere que o ato de 

fundação inevitavelmente desenvolve sua própria estabilidade e 

permanência, e a autoridade nesse contexto não é nada mais nem 

menos do que um tipo de 'ampliação' necessária pela qual todas as 

inovações e mudanças permanecem amarradas à fundação que, ao 

mesmo tempo, elas ampliam e aumentam. Assim, as emendas à 

Constituição ampliam e aumentam as fundações originais da república 

da America; sendo desnecessário dizer que a própria autoridade da 

Constituição Americana reside na sua capacidade inerente de ser 

emendada e ampliada. Essa ideia de uma coincidência entre fundação 

e preservação em virtude da ampliação - o ato revolucionário de 

começar algo inteiramente novo e a conservação, que irá proteger esse 

novo começo ao longo dos séculos, estão interconectados - era 

totalmente enraizada no espírito romano e pode ser lida em quase toda 

página da história de Roma (tradução livre) (Arendt, 1982, p. 202)121. 

 

Aquilo que Arendt explica ser a veneração religiosa dos norte americanos à constituição 

foi o que tornou possível que as alterações e mudanças fossem re-ligadas à mesma. 

Arendt tem em vista a acepção original do termo religião, religio/religarie, que significa 

religar de volta a um início. A veneração à constituição é tão ambígua quanto o 

significado de constituição. Refere-se tanto ao documento escrito quanto ao evento da 

fundação. O resultado dessa veneração, conclui Arendt, foi a proteção de ambos contra 

as investidas do tempo. 

O aumento de fundações como meio, simultaneamente, de fundação e 

preservação tem como implicação o fato de que a preservação da liberdade não significa 

                                                           
121 No original “The very concept of Roman authority suggests that the act of foundation inevitably 

develops its own stability and permanence, and authority in this context is nothing more or less than a 

kind of necessary 'augmentation' by virtue of which all innovations and changes remain tied back to the 

foundation which, at the same time, they augment and increase. Thus the amendments to the Constitution 

augment and increase the original foundations of the American republic; needless to say, the very 

authority of the American Constitution resides in its inherent capacity to be amended and augmented. 

This notion of a coincidence of foundation and preservation by virtue of augmentation - that the 

'revolutionary' act of beginning something entirely new, and conservative care, which will shield this new 

beginning through the centuries, are interconnected - was deeply rooted in the Roman spirit and could be 

read from almost every page of Roman history”. 
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a estagnação das estruturas políticas. Pelo contrário, como afirma Waldrom, “Uma 

constituição é um necessário trabalho em progresso” (tradução livre) (Waldrom, 2000, 

p. 213)122. Sobre a preservação da liberdade, cabe destacar a leitura de Adverse, que 

cito: 

 

A conservação da liberdade requer, portanto, a reconfiguração da 

autoridade e da tradição, o que não quer dizer sua restauração. O 

desafio de todo processo revolucionário, de acordo com Arendt, é 

encontrar as vias que conduzam a essa estabilização (a fundação da 

liberdade) sem que seja eliminado o ímpeto que conduziu o processo 

revolucionário. Ora, a única possibilidade que Arendt vislumbra para 

que uma comunidade política encontre essa estabilidade é por meio da 

retomada contínua da ação fundadora, mas por via institucional. Esta 

retomada implica a construção de um novo lugar da autoridade no 

qual os princípios que nortearam a fundação do corpo político sejam 

conservados em sua vitalidade. Este lugar da autoridade será, para 

Arendt, a Constituição. Seu papel é o de cristalizar esses princípios na 

instituição da lei e, ao mesmo tempo, recordá-los. A Constituição 

reflete a forma que a associação política deseja adquirir para assegurar 

em seu interior a possibilidade de exercício da liberdade (Adverse, 

2014, pp. 22-23). 

 

A normatividade consiste na preservação da liberdade, uma vez que esta depende de 

alguma estabilização para que não se esvaia. Os modos de preservação não são 

intelectualmente concebidos, abstratos, são referidos às condições da própria ação, que é 

o campo onde a liberdade é experienciada. Assim, a constituição enquanto lugar da 

autoridade deve fazer referência a princípios. Sobre estes, quero destacar dois pontos, 

inclusive porque aparecem como potencial convergência entre as vertentes 

interpretativas sobre a natalidade e pluralidade. Primeiro, sobre a simultaneidade entre 

início e princípio. Segundo, sobre como Arendt, ao ler Montesquieu, retém o potencial 

dos princípios para inspirar a ação.  

Comentei no capítulo anterior como, ao se referir ao início, Arendt faz referência 

aos termos grego e latino, arché e initium. Ao falar sobre o termo arché tanto em The 

Human Condition quanto em On Revolution, Arendt destaca seu duplo sentido, de início 

                                                           
122 No original: “A constitution is a necessarily work in progress”. 



126 
 

e de princípio. Platão aparece em cena nos dois casos. Em The Human Condition, 

Arendt destaca como Platão, em O Político, teria encoberto um dos sentidos 

fundamentais de arché, e como isso teria se feito em contrariedade ao entendimento dos 

gregos para os quais esses sentidos não podiam ser dissociados. Cito: 

 

Teoricamente, a versão mais breve e mais fundamental da fuga da 

ação para o mando ocorre em O Político, no qual Platão abre um 

abismo entre os dois modos de ação, archein e prattein ("iniciar" e 

"alcançar"), que segundo a compreensão dos gregos eram interligados. 

O problema, como Platão viu, era como garantir que o iniciador 

permanecesse o completo mestre daquilo que havia iniciado, não 

necessitando da ajuda de outras pessoas para levá-lo adiante (tradução 

livre) (Arendt, 1998, p. 222)123. 

 

Ao estabelecer um abismo entre os modos de agir, Platão termina por embasar a visão 

de que, uma vez que já realizada a performance do iniciar, a ação política se torna 

referente ao governar, ao tentar dominar tudo aquilo que se iniciou. Com isso, Arendt 

enfatiza como a separação entre inicio e princípio é problemática, além de uma 

distorção, implica no estabelecimento da dominação. Em On Revolution, Arendt se 

interessa pelo fato de que em As Leis, Platão conseguiu reter esse duplo significado da 

arché, como o de início e o de princípio. Cito Arendt: 

 

Nenhum filósofo ou poeta posterior expressou o sentido profundo 

dessa coincidência de modo tão sucinto e belo como Platão o fez, 

quando no final de sua vida comentou quase casualmente, (...) 'O 

início, porque contém seu próprio princípio, é também um deus que, 

enquanto inspira os atos dos homens, salva tudo que há' (tradução 

livre) (Arendt, 1982, p. 213)124. 

 

Isso significa que os atos que se seguirão ao início podem recorrer a ele, se re-ligar, para 

encontrar sua validade. A validade das ações não advém de um absoluto (das ideias), 

                                                           
123 No original: “Theoretically, the most brief and most fundamental version of the escape from action 

into rule occurs in the Statesman, where Plato opens a gulf between the two modes of action, archein and 

prattein ("beginning" and "achieving"), which according to Greek understanding were interconnected. 

The problem, as Plato saw it, was to make sure that the beginner would remain the complete master of 

what he had begun, not needing the help of others to carry it through”. 
124 No original: “No later poet or philosopher has expressed the innermost meaning of this coincidence 

more beautifully and more succinctly than Plato when, at the end of his life, he remarked almost casually, 

(…) 'For the beginning, because it contains its own principle, is also a god who, as long as he dwells 

among men, as long as he inspires their deeds, saves everything'”. 
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mas do princípio que aparece junto com o início. Para Arendt, se ao ato de iniciar é 

inerente uma dose de arbitrariedade, há nele mesmo a possibilidade de redenção, que é o 

princípio que se manifesta em cada ato. Por isso, princípio designa tanto o “começo” 

como o “principium” de cada ação (Arendt, 1982, p. 212). O duplo significado do 

termo princípio em Arendt é explicado por Adverse, que cito: 

 

Arendt reconhece dois sentidos para esse termo. Em primeiro lugar, 

trata-se do ato de fundação no qual é ativada a capacidade humana de 

começar, idêntica ao exercício da liberdade. A Constituição, como 

fonte da autoridade em uma república, cumpre a função de lembrar os 

cidadãos desta ação primeira (o princípio como beginning), fundadora, 

com a qual veio à existência o corpo político. Em segundo lugar, o 

princípio é também principle, isto é, um elemento de natureza 

normativa que orienta e inspira as ações. Nesse caso, a Constituição 

pode ser justamente compreendida como a cristalização, no tempo, do 

espírito que anima a ação revolucionária. Mas Arendt está ciente de 

que tal cristalização, sob pena de produzir o efeito contrário a que é 

destinada, deve ser acompanhada de uma mobilização política, isto é, 

de uma instituição que, a exemplo do sistema distrital de Jefferson, 

promova a participação dos cidadãos nos afazeres políticos (Adverse, 

2012, pp. 54-55). 

 

A passagem de Adverse esclarece a relação entre princípio, entendido em seu duplo 

sentido, e constituição. A constituição cumpre o papel de preservar por meio da 

cristalização, justamente porque dá visibilidade tanto ao ato fundador quanto aos 

princípios que inspiram a ação. Tais princípios não são concebidos intelectualmente 

como os juízos, por isso não serão destruídos pela luz do público. Eles são, em certo 

sentido, motivos, mas que podem ser percebidos nas ações em que se manifestam. Os 

princípios inspiram as ações posteriores, mas sua durabilidade está atrelada à aparição 

de ações no mundo. Por isso, a constituição deve também criar espaços de participação 

política. 

A normatividade em Arendt, compreendida em um sentido fraco, é alheia à 

noção de prescrição. As noções de lei e de princípio, cujo sentido é retido da leitura e 

atualização que a autora faz de Montesquieu em On Nature of Totalitarianism, 

interessam justamente por se apresentarem em seu potencial de estabilização da vida 
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política, sem prescrever. Sobre as leis, Arendt busca demonstrar como elas possuem um 

efeito estabilizador, que não exclui a energia da novidade advinda da ação humana. 

Com isso, operam a conjugação da novidade com o mundo pré-existente, de modo a 

alimentá-lo. Cito:  

 

(...) leis asseguram a potencialidade de algo inteiramente novo e a pré-

existência de um mundo comum, a realidade de uma continuidade 

transcendente que absorve todas as origens e é nutrida por elas 

(tradução livre) (Arendt, 2005a, p. 342)125. 

 

Arendt enfatiza também a importância da descoberta de Montesquieu sobre a relação 

entre formas de governo e seus respectivos princípios inatos. Antes de Montesquieu as 

formas de governo seriam analisadas tendo em vista sua estrutura e o único princípio de 

mudança que estaria relacionado a elas seria o da degeneração, da mudança para pior. A 

especificidade da descoberta de Montesquieu estaria centrada no fato de que os 

princípios são princípios de movimento do governo e são guia para as ações de 

governantes e governados. A experiência fundamental sobre a qual a monarquia é 

fundada é a da distinção, a qual corresponde à condição humana de todos serem 

diferentes de todos por nascimento. A experiência fundamental sobre a qual as leis 

republicanas são fundadas é a igualdade, que corresponde à condição humana de viver 

junto aos outros, de pertença a agrupamentos com outros humanos. Segundo Arendt, 

Montesquieu deixa uma lacuna em relação a o que seria a base comum para as tiranias 

e, partindo da leitura do autor, ela tenta preencher. A base da tirania seria então, o medo, 

que corresponde à experiência de impotência de todos os homens que estão 

radicalmente isolados. Desse modo, os princípios inatos, correspondentes às formas de 

governo analisadas por Montesquieu, nascem de elementos autênticos da condição 

humana. 

                                                           
125 No original: “(…) laws assure the potentiality of something entirely new and the pre-existence of a 

common world, the reality of some transcending continuity which absorbs all origins and is nourished by 

them”. 
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O contexto de tais análises é o da tentativa de compreender o totalitarismo. A 

conclusão de Arendt é que as categorias das formas de governo descritas por 

Montesquieu não são suficientes para explicar a “novidade” do totalitarismo. O 

totalitarismo se caracteriza pela ausência tanto de lei quanto de princípio. O terror, que é 

a essência do governo totalitário, o mantém em aceleração constante, sendo dissolvida 

qualquer forma de estabilidade ou limites criados pela comunicação humana. A 

ideologia sob a égide do governo totalitário atua como motor da ação política. Devido a 

seu caráter englobante, de reivindicar explicar tudo, sem necessariamente estar 

relacionada com a experiência, passa a reduzir tudo a um fator denominante (Arendt, 

2005a, p. 350). Ocorre assim, a substituição da ação humana (como ato livre pautado na 

relação e constitutivo da realidade) pela tentativa de adequação da realidade aos 

dogmas. Em suma, aquilo que move o totalitarismo é a eliminação da própria liberdade. 

Nessas análises, Arendt tem como objetivo apontar dois aspectos. Por um lado, ela 

desvela a insuficiência das categorias vigentes em relação ao problema do totalitarismo, 

por outro lado, e acredito ser esse o ponto principal, ela pretende restituir a 

autenticidade/validade das noções de princípio e lei no que diz respeito à esfera dos 

assuntos humanos. 

 A percepção de tal validade aparece nas leituras realizadas por Birmigham e 

Canovan, o que indica algo sobre a convergência entre as vertentes sobre a natalidade e 

a pluralidade. Ambas estão cientes tanto da potencialidade de orientar a ação, quanto da 

necessidade de instituição dos princípios. Birmigham afirma que os direitos humanos 

necessitam de ser promulgados com base em um princípio da humanidade (Birmigham 

2006, p. 15). Canovan afirma que se os homens querem se proteger contra o 

totalitarismo, eles precisam construir estruturas sólidas de direitos (Canovan, 1992, p. 

194). Birmigham vê o potencial de compreender esse princípio da humanidade que pode 



130 
 

ser extraído da condição da natalidade na leitura e atualização que Arendt faz sobre os 

princípios em Montesquieu. Ao analisar o mesmo ponto em Arendt, Canovan retém os 

aspectos da pluralidade humana: da equidade e da distinção. Os princípios seriam 

baseados em experiências fundamentais da pluralidade, fornecendo a possibilidade de 

organização de diferentes modos de viver com os outros. 

No que concerne à compreensão da salvação do ato do início da sua 

arbitrariedade, princípios e promessa devem ser conjugados. Arendt esclarece isso 

quando retoma a afirmação de Locke de que o que inicia e constitui qualquer sociedade 

política é o consentimento de homens livres (Arendt, 1982, p. 169). Nesse contexto, ela 

relembra duas versões que seriam mutuamente excludentes de formulações sobre o 

contrato social que apareceriam nas teorias do século XVII. A primeira versão desse 

tipo de contrato seria a associativa, que tem como base, precisamente, a capacidade da 

promessa. Cito Arendt:  

 

O contrato mútuo por meio do qual pessoas se ligam entre si para 

constituir uma comunidade é baseado na reciprocidade e pressupõe a 

equidade; seu conteúdo é a promessa, e seu resultado é de fato a 

'sociedade' ou a 'coassociação', no antigo sentido romano de societas, 

que significa aliança. Tal aliança reúne a força isolada dos parceiros 

aliados e os liga em uma nova estrutura de poder em virtude de 

'promessas livres e sinceras' (tradução livre) (Arendt, 1982, p. 170)126. 

 

O outro tipo de “contrato” seria o de sujeição. Nele ocorre a renúncia do poder de cada  

um no lugar da obrigação mútua pela capacidade da promessa, o mero assentimento é 

sua base. A primeira teorização interessa a Arendt justamente por conseguir captar a 

relação entre a promessa e o início do corpo político. Uma vez que referida à natalidade 

e à pluralidade, a capacidade da promessa possui ao mesmo tempo a potencialidade de 

dar início a novos corpos políticos quanto a propriedade de relacionar os compactuantes 

                                                           
126 No original: “The mutual contract by which people bind themselves together in order to form a 

community is based on reciprocity and presupposes equality; its actual content is a promise, and its result 

is indeed a 'society' or 'cosociation' in the old Roman sense of societas, which means alliance. Such an 

alliance gathers together the isolated strength of the allied partners and binds them into a new power 

structure by virtue of 'free and sincere promises'”. 



131 
 

em estruturas de poder. Além disso, se há um princípio que aparece junto a cada início, 

seu conteúdo será dado pela própria promessa. Cito: 

 

(…) o contrato mútuo em que poder é constituído pelos meios da 

promessa contém in nuce tanto o princípio republicano, de acordo 

com o qual o poder reside no povo, e em que a 'sujeição mútua' torna 

o mando um absurdo – 'se o povo governa, quem será governado?' – e 

o princípio federativo, o princípio de 'uma Comunidade por acréscimo' 

(como Harrington falava na sua utópica Oceana), de acordo com o 

qual corpos políticos constituídos podem se combinar e adentrar em 

alianças duradouras sem perder suas identidades (tradução livre) 

(Arendt, 1982, p. 171)127. 

 

O conteúdo da versão associativa de contrato social é a promessa, sendo que desta 

emergem o princípio republicano e o princípio federativo. Tais princípios regulam as 

formas de associação e aumento de poder que irão se realizar após a fundação, dentro do 

enquadramento institucional do novo corpo político. 

No texto What is Freedom?, Arendt aperta os laços sobre a relação entre 

princípios e preservação da liberdade. Ela explica que os princípios não prescrevem, 

justamente por não serem concebidos pelo intelecto, e se manifestam na ação, sendo 

possível perceber o princípio no ato que ele inspirou. Por isso, possuem também a 

propriedade de inspirar ações posteriores. Cito Arendt: 

 

No entanto, a manifestação de princípios acontece apenas através da 

ação, eles se manifestam no mundo enquanto a ação dura, mas não 

mais. Tais princípios são honra ou glória, amor pela igualdade, que 

Montesquieu chamou de virtudes, ou distinção ou excelência, o aeí 
aristeúein grego ("sempre se esforce para fazer o seu melhor e ser o 

melhor de todos"), mas também o medo ou desconfiança ou ódio. 

Liberdade, ou o seu oposto, aparece no mundo, sempre que tais 

princípios são realizados; a aparição da liberdade, como a 

manifestação de princípios, coincide com a realização de um ato. Os 

homens são livres, o que é distinto de possuir o dom da liberdade, na 

                                                           
127 No original: “(…) the mutual contract where power is constituted by means of promise contains in 

nuce both the republican principle, according to which power resides in the people, and where a 'mutual 

subjection' makes of rulership an absurdity – 'if the people be governors, who shall be governed?' – and 

the federal principle, the principle of 'a Commonwealth for increase' (as Harrington called his utopian 

Oceana), according to which constituted political bodies can combine and enter into lasting alliances 

without losing their identity”. 
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medida em que agem, nem antes nem depois; ser livre e agir são a 

mesma coisa (tradução livre) (Arendt, 1961, pp. 152-153)128. 

 

Tal percepção permite que se compreenda que o que está em jogo nos princípios é 

preservação da liberdade proporcionada pela geração de novas ações. A liberdade 

demanda alguma estabilização para que possam surgir novas ações no mundo humano. 

Nesse contexto, Arendt aponta como o conceito de virtù de Maquiavel consegue captar 

o fenômeno da inerência da liberdade à ação. Ao traduzir esse termo por virtuosidade 

(virtuosity), Arendt chama atenção para o fato de ser uma característica própria às artes, 

sua pertinência reside no seu potencial enquanto metáfora, a qual abarcaria o elemento 

propriamente político da virtuosidade artística. A significação daquilo que é feito pelo 

artista não é obtida na sua atividade de fabricar, mas no fato da obra adentrar em um 

mundo, o artista depende deste para que seu virtuosismo apareça. As coisas políticas, 

diferentemente das obras de arte, não possuem uma existência independente, dependem 

de novas ações para sua manutenção (Arendt, 1961, p. 153). É precisamente isso que o 

termo “político” (political), no sentido de polis, designa: “seu fim ou sua raison d’être 

será estabelecer e manter em existência o espaço onde a liberdade como virtuosidade 

pode aparecer” (tradução livre) (Arendt, 1961, p. 154 )129. 

A liberdade comporta alguma estabilização e, na verdade, necessita dela para 

que não decaia em arbitrariedade, sendo que tal estabilização deve ser referida às 

condições da própria ação política. Se natalidade e pluralidade contêm as condições 

para a manutenção dos corpos políticos no tempo, esta será operada pelos princípios que 

                                                           
128 No original: “However, the manifestation of principles comes about only through action, they are 

manifest in the world as long as the action lasts, but no longer. Such principles are honor or glory, love of 

equality, which Montesquieu called virtue, or distinction or excellence the Greek aeí aristeúein ("always 

strive to do your best and to be the best of all"), but also fear or distrust or hatred. Freedom or its opposite 

appears in the world whenever such principles are actualized; the appearance of freedom, like the 

manifestation of principles, coincides with the performing act. Men are free as distinguished from their 

possessing the gift for freedom as long as they act, neither before nor after; for to be free and to act are the 

same.” 
129 No original: “If, then, we understand the political in the sense of the polis, its end or raison d'être 

would be to establish and keep in existence a space where freedom as virtuosity can appear”. 
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estarão em vista nas ações dos membros deste corpo político. A ação orientada por um 

princípio se liga a uma promessa realizada anteriormente, a própria fundação, não cria 

um novo princípio, como explica Totschnig: 

 

O compromisso com o princípio não gera um novo começo — ou, 

dizendo de outro modo, o princípio não é um novo princípio — se for 

baseado em algum tipo de fundamento último (tradução livre) 

(Totschnig, ausente, p. 20)130. 

 

O fundamento dos princípios será a promessa da qual emergiram. Enquanto referidos à 

natalidade, princípios regulam as formas de geração, aumento, de poder, o que vai 

implicar em alguma instabilidade. Essa instabilidade, entretanto, não deve ser extirpada, 

mas incorporada à estrutura de governo, o que se apresenta, por sua vez, como forma 

eficaz de se gerar alguma estabilidade, que se experienciará como preservação da 

liberdade. Enquanto referidos à pluralidade, princípios estabelecem e regulam espaços 

onde a liberdade pode aparecer. Eles não contêm pluralidade, mas dão vazão a ela. 

Desse modo, natalidade e pluralidade contém em si diferentes fontes para a preservação 

da liberdade. Natalidade contém em si as condições para constantes fundações. Isso, 

como Arendt compreende, é necessário para a manutenção da própria autoridade da 

constituição, que continua a ser assegurada enquanto o início for rememorado. Cito: 

 

E podemos ser tentados a prever que a autoridade da república vai se 

manter a salvo e intacta enquanto o próprio ato, o início enquanto tal, 

for rememorado sempre que surgirem questões constitucionais no 

sentido mais estrito da palavra (tradução livre) (Arendt, 1982, p. 

204)131. 

 

Pluralidade contém em si as condições para a forma republicana. Tal forma tem a 

função de resguardar que todas as decisões políticas sejam tomadas dentro de um 

quadro constitucional (Arendt, 1982, p. 164). Isso implica na criação, manutenção e 

                                                           
130 No original: “The commitment to the principle would not be a new beginning—or, put differently, the 

principle would not be a new principle—if it were based on some sort of ultimate ground”. 
131 No original: “And one may be tempted even to predict that the authority of the republic will be safe 

and intact as long as the act itself, the beginning as such, is remembered whenever constitutional 

questions in the narrower sense of the word come into play”. 
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renovação de estruturas constitucionalmente reguladas de exercício do poder que 

permitem o espaço para a aparição da ação e do discurso. 
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Considerações Finais 

 

O problema da normatividade é inaugurado na tradição por Platão e é definido 

pela pergunta pelo fim (ou pelo sentido) da ação, que extrai seu significado da tensão 

entre o filósofo e polis. Para Arendt, o abismo entre dois modos de vida, estabelecido 

pela compreensão da referida tensão pela tradição, teve o efeito de estagnar no registro 

desta um conjunto de noções que tiveram como consequência a perda da dignidade da 

política. O término da tradição implicou na liberação dos grilhões que atrelavam a 

compreensão da política a um sentido pré-estabelecido e dotado de autoridade, i.e., nos 

foi ofertada a possibilidade de voltar a estabelecer uma relação autêntica com as 

experiências do passado e do presente. Entretanto, isso não foi suficiente para restituir à 

política a dignidade que lhe é própria. 

O problema da pesquisa aparece nos escritos de Arendt, primeiramente, mais 

como uma crítica da normatividade tradicional do que como um esforço amplo e 

sistemático de elaboração de uma nova proposta. Isso não significa que o mesmo não 

estivesse entre as preocupações da autora, muito menos que seus conceitos não possuam 

potencial para a compreensão do mesmo, mas que se houver uma formulação ofertada 

pelos conceitos de Arendt, esta só pode ser apartada da noção tradicional. O “diálogo 

latente” entre Arendt e Strauss permitiu ver a diferença entre suas leituras sobre o 

problema da natureza humana na política, oferecendo uma delimitação do problema da 

normatividade em Arendt. Strauss pretende restituir precisamente aquilo que Arendt vê 

de mais problemático no ensinamento da tradição, a ideia de que há um parâmetro para 

a política dado por natureza e que deve orientar a ação. A principal característica dessa 

posição é a defesa da existência de uma associação entre normatividade moral e 
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normatividade política, que embasa uma noção que chamei de normatividade em 

sentido forte. 

 O fato de Arendt realizar uma crítica a essa normatividade forte, 

caracterizada pela busca de um fundamento moral para a política, levou parte de seus 

leitores a afirmarem a inexistência de uma formulação adequada sobre a questão por 

parte da autora. As leituras de Habermas e Benhabib têm como ponto de convergência o 

fato de exigirem de Arendt uma normatividade que lhe é estranha e a conclusão de que 

o pensamento da mesma falharia para a compreensão das intuições modernas. 

Birmingham e Canovan sustentam posição contrária a essa última, mas discordam no 

que diz respeito a qual conceito de Arendt ofereceria uma explicação sobre a 

normatividade. O ponto forte de suas reflexões consiste em sustentar a existência de 

uma normatividade política, ao mesmo tempo em que explicam a separação desta com a 

normatividade moral, entendem a normatividade em um sentido fraco. Birmigham, 

apesar de centrar seus esforços na compreensão dos direitos humanos, apresenta com 

êxito a relação entre natalidade e normatividade, conseguindo avançar diversos aspectos 

sobre a relação entre normatividade e liberdade. Canovan confere ênfase à pluralidade e, 

apesar de não desenvolver a questão sobre a preservação da liberdade, aprofunda a 

relação entre normatividade e pluralidade, explicando a partir disso as condições de 

formação e manutenção do mundo público. 

 O problema da normatividade toma um contorno específico no pensamento 

de Arendt. A questão sobre o “sentido da política” pode ser especificada na pergunta: “a 

ação política, compreendida por Arendt a partir de seu vínculo ontológico com a 

liberdade, comporta alguma normatividade?”. Arendt é uma pensadora da liberdade 

humana e isso significa que a pergunta pela normatividade não consiste em colocar a 

liberdade em questão, perguntar pelo porquê da liberdade, pelo contrário, o que está em 
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jogo é a preservação da liberdade. Ocorre que, apesar da ação pela qual se experiencia a 

liberdade ser por definição um início, a continuidade da existência de ações livres no 

mundo depende de alguma estabilização. Esta, por sua vez, será referida às condições da 

própria ação. Assim, as conclusões avançadas por Birmigham e Canovan não são 

mutuamente excludentes. Enquanto a natalidade contém em si as condições para 

constantes fundações, a pluralidade contém em si as condições de formação do mundo 

público. A preservação no tempo é operada pela mesma capacidade que permitiu a 

fundação, a capacidade de ação política, e serão das condições desta, uma vez que 

atualizada, que emergirão os princípios que inspirarão as novas ações. Isso, 

diferentemente da fundação, se realiza em um enquadramento institucional, de 

estruturas constitucionalmente reguladas. A constituição, como fonte da autoridade, 

cumpre o papel de estabilizar os princípios que se manifestaram na ação fundadora, 

atuando como suporte para que os cidadãos possam, na ação, ser inspirados e proteger 

tanto o documento como o evento constituição. 
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