
Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 

 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

79 

A CRISE DA IDÉIA DE AUTORIDADE POLÍTICA NO MUNDO MODERNO: O 

DIAGNÓSTICO DE HANNAH ARENDT 

Eduardo Valory
1
 

 

RESUMO: O objetivo do presente estudo, nos estreitos limites de um artigo, é expor e analisar a 
perspectiva de Hannah Arendt sobre as causas que teriam ocasionado o desvanecimento da idéia de 
autoridade no mundo ocidental durante a modernidade. Visa-se, então, examinar a explicação 
aὄἷὀἶtiaὀaΝpaὄaΝaΝcὄiὅἷΝἶaΝaὀtigaΝcὁὀcἷpὦὤὁΝὄὁmaὀaΝἶἷΝumaΝpὁlíticaΝlἷgitimaἶaΝpἷlaΝtὄiὀἶaἶἷΝ“tradição, 

religião e autoridade”,ΝalicἷὄcἷὅΝἶaΝiἶéiaΝἶἷΝautὁὄiἶaἶἷΝpὁlíticaΝὃuἷΝtἷὄiaΝὅἷΝἷὅtabἷlἷciἶὁΝatéΝaΝépὁcaΝ
pré-moderna. Como veremos, para a filósofa, a transformação da percepção de História na 
modernidade, ao desencadear desconfiança em face da religião e indiferença com as tradições, seria a 
principal causa do desmoronamento da idéia de autoridade. Esse rompimento com uma concepção de 
autoridade vista como fio espiritual que garantiria aos assuntos humanos as medidas de sentido, 
dignidade e grandeza, por sua vez, teria solapado as bases sociais que legitimavam a política e lhe 
impunham certa racionalidade, possibilitando, mais à frente, a institucionalização da violência dos 
movimentos totalitários do século XX. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Hannah Arendt; Autoridade Política; Crise da Autoridade Política; 
Civilização Ocidental. 
 
ABSTRACT: The present work intends to introduce and analyse, with the strict limitations of a paper, 
ώaὀὀahΝχὄἷὀἶt’ὅΝviἷwΝὁvἷὄΝthἷΝcauὅἷὅΝthatΝcὁulἶΝhavἷΝtὄiggἷὄἷἶΝthἷΝvaὀiὅhiὀgΝὁfΝthἷΝiἶἷaΝὁfΝauthὁὄityΝ
iὀΝ thἷΝ mὁἶἷὄὀΝ WἷὅtἷὄὀΝ WὁὄlἶέΝἦhuὅ,Ν itΝ iὅΝ ἷxamiὀἷἶΝ χὄἷὀἶt’ὅΝ uὀἶἷὄὅtaὀἶiὀgΝ abὁutΝ thἷΝ cὄiὅiὅΝ ὁfΝ thἷΝ
ancient Rὁmaὀ’ὅΝ cὁὀcἷptiὁὀΝ ὁfΝ aΝ pὁliticὅΝ lἷgitimatἷἶΝ byΝ thἷΝ tὄiὀityΝ ὁfΝ “tradition, religion and 

authority”,ΝfὁuὀἶatiὁὀὅΝὁfΝthἷΝpὁliticalΝauthὁὄityΝthatΝwaὅΝaἶὁptἷἶΝuὀtilΝthἷΝpὄἷ-modern age. As we will 
see, to that philosopher, the modern transformation of the perception of History, unleashing distrust 
about religion and indifference over the traditions, was the main cause of the fall of the idea of 
authὁὄityέΝἦhἷΝὄuptuὄἷΝwithΝaΝcὁὀcἷptiὁὀΝὁfΝauthὁὄityΝtakἷὀΝaὅΝaΝ“ὅpiὄitualΝthὄἷaἶ”ΝthatΝwὁulἶΝἷὀὅuὄἷΝtὁΝ
human issues the measures of meaning, dignity and greatness, therefore, undermined the social basis 
that used to legitimate politics and assert some rationality to it, enabling, later, the institutionalization 
of violence promoted by totalitarian movements in the XX century.               
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1. Introdução 

 

 

Desde a metade do século XIX até os dias atuais, diversos pensadores, das 

mais variadas áreas do saber e escolas filosóficas, apesar de muito divergirem acerca de suas 

causas e de suas conveniências, concordam em caracterizar o mundo moderno como uma 

época de transformação profunda das sociedades e das cosmovisões até então vigentes no 

Ocidente. De fato, normalmente relacionando esse estado de coisas – principalmente por 

influência de Nietzsche – ὡΝ ἶἷgἷὀἷὄaὦὤὁΝ gἷὀἷὄaliὐaἶaΝ ἶaΝ pὄópὄiaΝ “ἑultuὄa”Ν ἶἷΝ umaΝ

civilização, observamos, dentre outros2, Georg Simmel chamar atenção para o que denominou 

cὁmὁΝ “crise da cultura européia”,Ν umaΝ cὁὀἶiὦὤὁΝ patὁlógicaΝ ὃuἷΝ tἷὄiaΝ ὅἷΝ maὀifἷὅtaἶὁΝ ὀaὅΝ

altamente desenvolvidas sociedades do velho continente (SIMMEL, 2013, p. 103-104) , e, de 

maὀἷiὄaΝ ὀὤὁΝ muitὁΝ ἶifἷὄἷὀtἷ,ΝἡὅwalἶΝ ἥpἷὀglἷὄ,Ν cὁmΝ ὅuaΝ cὁὀhἷciἶaΝ ὁbὄaΝ “A decadência do 

Ocidente”,Νpὄἷὁcupaὄ-se com a possibilidade da derrocada da cultura aflorada na Europa e na 

América,  jὠΝὃuἷ,ΝἷmΝὅuaΝviὅὤὁ,ΝὁΝ“ciclὁΝἶἷΝviἶa”ΝἶἷὅὅaΝciviliὐaὦὤὁΝapaὄἷὀtavaΝΝiὀἶicaὄΝὅiὀaiὅΝ

de exaustão (SPENGLER, 1982, p. 61). Mais contemporaneamente, após esses dois autores 

terem se tornado clássicos por suas análises das sociedades modernas, seja à esquerda 

(principalmente pela influência da escola de Frankfurt e outros neo-marxismos) seja à direita 

(com os neo-conservadorismos de Leo Strauss, de Eric Voegelin e do neotomismo), são 

costumeiros os discursos em que, independentemente de juízos sobre o seu valores 

intrínsecos, a modernidade é apresentada como um evento de rompimento das tradições 

estabelecidas no Ocidente. 

ἥἷΝ ἑultuὄa,Ν ὅἷguὀἶὁΝ ώἷiὀὄichΝ ώickἷὄt,Ν pὁἶἷΝ ὅἷὄΝ ἶἷfiὀiἶaΝ “ΧέέέΨΝ sea como lo 

producido directamente por um hombre actuando según fines valorados, ya sea, si la cosa 

existe de antes, como lo cultivado intencionalmente por el hombre, em atención a los valores 

que en ello residan”Ν ΧώIἑKERἦ,Ν 1λἂἃ,Ν pέΝ ἂἅΨ,Ν ὁΝ fἷὀômἷὀὁΝ humaὀὁΝ ἶaΝ pὁlítica,Ν ἷὅpéciἷΝ

inegável de expressão cultural, não deixou de ser radicalmente atingido e transformado nesse 

cenário de quebra da continuidade com o passado e, consequentemente, crise da cultura. Com 

a modernidade, as formas e os conteúdos das organizações políticas conhecidas também se 

apresentam moribundos, as costumeiras justificativas para a legitimação do exercício da 

                                                                 
2ἐaὅtaΝ δἷmbὄaὄ,Ν pὁὄΝ ἷxἷmplὁ,Ν ἶἷΝ ἥigmuὀἶΝ ἔὄἷuἶ,Ν ἷΝ ὅἷuΝ ἷὀὅaiὁΝ “ἡΝ mal-ἷὅtaὄΝ ὀaΝ civiliὐaὦὤὁ”,Ν ἷΝ ἶἷΝ EἶmuὀἶΝ
ώuὅὅἷὄl,ΝἷΝὅuaΝὁbὄaΝ“χΝcὄiὅἷΝἶaὅΝciêὀciaὅΝἷuὄὁpéiaὅΝἷΝaΝfἷὀὁmἷὀὁlὁgiaΝtὄaὀὅcἷὀἶἷὀtal”έΝ 
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política são questionadas, a precedente convicção em uma política assentada na idéia de 

autoridade está em crise.  

Nesse contexto, restringindo-se às implicações políticas decorrentes desse novo 

tempo, o objetivo do presente estudo, nos estreitos limites de um artigo, é expor e analisar a 

perspectiva de Hannah Arendt sobre as causas que teriam ocasionado o desvanecimento da 

idéia de autoridade no mundo ocidental durante a modernidade. Visa-se, então, examinar a 

explicação arendtiana para a crise da antiga concepção romana de uma política legitimada 

pἷlaΝ tὄiὀἶaἶἷΝ “tὄaἶiὦὤὁ,Ν ὄἷligiὤὁΝ ἷΝ autὁὄiἶaἶἷ”,Ν alicἷὄcἷὅΝ ἶaΝ iἶéiaΝ ἶἷΝ autoridade política que 

teria se estabelecido até a época pré-moderna. Como veremos, para a filósofa, a 

transformação da percepção de História na modernidade, ao desencadear desconfiança em 

face da religião e indiferença com as tradições, seria a principal causa do desmoronamento da 

idéia de autoridade. Esse rompimento com uma concepção de autoridade vista como fio 

espiritual que garantiria aos assuntos humanos as medidas de sentido, dignidade e grandeza, 

por sua vez, teria solapado as bases sociais que legitimavam a política e lhe impunham certa 

racionalidade, possibilitando, mais à frente, a institucionalização da violência dos movimentos 

totalitários do século XX como nova forma de exercício do poder.  

O trabalho se divide em três partes. Na primeira parte será apresentada a 

posição de Hannah Arendt acerca da concepção pré-moderna de autoridade política, ou seja, 

ὅἷΝἶἷliὀἷaὄὠΝaΝcὁmpὄἷἷὀὅὤὁΝἶἷΝautὁὄiἶaἶἷΝcὁmὁΝ“religião, autoridade e tradição”,ΝviὅὤὁΝὃuἷΝ

Arendt entende ter predominado no Ocidente desde os romanos até o século XVIII. A segunda 

parte, em sequência, tem por objetivo contrastar as percepções antiga e moderna de História, 

contraste que, para Arendt, teria influenciado as diferenças entre as concepções clássica e 

moderna de autoridade. Nesse segundo momento, portanto, além de se explicitarem os traços 

essenciais que distinguiriam essas duas noções de consciência histórica, se investigará o 

movimento de transformação que o conceito de História teria enfrentado. Na terceira parte, 

finalmente, se tratará da análise das razões apontadas pela filósofa para a derrocada da antiga 

idéia de autoridade política. O intento dessa última etapa, assim, será demonstrar de que 

maneira a transmutação do conceito de História teria resultado, pelo esvaziamento da religião 

e da tradição na era moderna, na própria crise da idéia de autoridade política que vigeu no 

Ocidente.     
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2. A visão pré-moderna de autoridade política: “religião, autoridade e 

tradição” 

 

 

Qualquer tentativa de explicação da crise de autoridade que se manifestou no 

âmbito político a partir da modernidade, acredita Hannah Arendt (ARENDT, 2013 c, p. 127 e 

seguintes), só pode ser empreendida à luz da prévia compreensão do que foi, 

tὄaἶiciὁὀalmἷὀtἷ,Ν aΝ autὁὄiἶaἶἷΝὀὁΝmuὀἶὁΝὁciἶἷὀtalΝ atéΝὁΝ aἶvἷὀtὁΝἶaΝ “EὄaΝἶaὅ Rἷvὁluὦõἷὅ”,Ν

iniciada no fim do século XVIII. Para a filósofa, somente com a prévia distinção da peculiar 

natureza da idéia de autoridade que foi historicamente inerente à legitimação da política no 

Ocidente seria possível a inteligibilidade das causas que, de fato, teriam ocasionado sua 

ἶἷgἷὀἷὄaὦὤὁΝὀὁΝmuὀἶὁΝmὁἶἷὄὀὁέΝ“A autoridade que perdemos no mundo moderno não é essa 

'autoridade em geral', mas antes uma forma bem específica, que fora válida em todo mundo 

ocidental durante longo período de tempo”Ν ΧχREσἒT, 2013 c, p. 129). Nesse percurso, 

preliminarmente, Arendt sempre buscou destacar a necessidade de se diferenciar o próprio 

conceito político de autoridade, termo teórico envolto em muitos mal-entendidos, de outras 

noções correlatas (ARENDT, 2014, p. 59 e seguintes; ARENDT, 2013 c, p. 129). Ressalta, 

assim, que o conceito de autoridade não poderia ser encarado como um sinônimo dos 

cὁὀcἷitὁὅΝ ἶἷΝ “pὁἶἷὄ”Ν ὁuΝ ἶἷΝ “viὁlêὀcia” – noções que também se atrelam ao fenômeno da 

pὁlíticaέΝ “χutὁὄiἶaἶἷ”,Ν paὄaΝ aΝ filóὅὁfa,Ν ὅἷὄiaΝ “o reconhecimento inquestionável daqueles a 

quem se pede que obedeçam”Ν ΧχREσἒἦ,Ν ἀί1ἂ,Ν ἄἀΨέΝ χΝ iἶéiaΝ ἶἷΝ “pὁἶἷὄ”,Ν ἶifἷὄἷὀtἷmἷὀtἷ,Ν

corresponderia “à habilidade humana não apenas para agir, mas também para agir em 

concerto”ΝΧχREσἒἦ,Νἀί1ἂ,ΝpέΝἄίΨ,ΝὁΝὃuἷΝὅἷmpre pressuporia a deliberação e o consenso entre 

vários indivíduos, via diálogo e persuasão, em relação ao curso das ações a serem 

cὁὀjuὀtamἷὀtἷΝ ὄἷaliὐaἶaὅέΝ χΝ “viὁlêὀcia”,Ν pὁὄΝ ὅuaΝ vἷὐ,Ν ὅἷΝ ὃualificaὄiaΝ cὁmὁΝ umΝ mἷὄὁΝ

instrumento posto a serviço da concretização impositiva dos fins objetivados por um 

agrupamento humano (ARENDT, 2014, p. 63), isto é, o simples exercício de meios de força e 

de coerção para o atingimento compulsivo de uma meta social.  

Embora sempre advirta que essas distinções não seriam estanques, e que, 

portanto, tais conceitos normalmente se mostrariam inter-relacionados e presentes nas 

realidades sociais concretas, é fundamental para Arendt deixar marcado que, em termos 

teóricos, a idéia de autoridade não se confundiria seja com a argumentação e o consenso dos 
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homens em direção à definição de uma finalidade comum (o poder), seja com os casos em que 

se faz necessário o uso da força e da coerção para a efetivação de um comportamento em 

sociedade (a violência). Na perspectiva da autora, sendo a autoridade a obediência voluntária 

e incondicional das disposições proferidas pelos sujeitos ou órgãos reconhecidos, nas 

situações em que se utilizam diálogos e discussões para o convencimento à ação – estimando-

se, assim, isonomicamente os sujeitos e seus pontos de vista – a autoridade estaria em 

suspenso, vez que seria da essência da autoridade uma ordenação hierárquica e imediatamente 

evidente dos mandamentos a serem obedecidos.3 Da mesma maneira, quando meios externos 

de coerção se mostram exigidos para o implemento de uma ordenação, em lugar de se falar 

ἷmΝautὁὄiἶaἶἷ,ΝὅἷὄiaΝpὄἷciὅamἷὀtἷΝὁΝcaὅὁΝἶἷΝὅἷΝὄἷcὁὀhἷcἷὄΝaΝhipótἷὅἷΝἶἷΝὅuaΝauὅêὀciaέΝ“Se a 

autoridade deve ser definida de alguma forma, deve sê-lo, então, tanto em contraposição à 

coerção pela força como à persuasão através de argumentos”ΝΧχREσἒἦ,Νἀί1ἁΝc,ΝpέΝ1ἀλΨέΝχΝ

autoridade, e sua dinâmica de obediência estabelecida entre os sujeitos que mandam e os 

sujeitos que obedecem, indica a filósofa, não se radicaria em uma razão comumente 

convencionada ou no mero uso da força; a marca mais relevante do conceito de autoridade 

poderia ser evidenciada no reconhecimento, tanto pelo indivíduo detentor da autoridade 

quanto pelo indivíduo a esta submetido, da legitimidade da própria relação desigualitária de 

hierarquia-mando fixada. 

A idéia de autoridade que sustentou a política ocidental4, diz Arendt, teria suas 

raízes remotas nas filosofias políticas de Platão e de Aristóteles, pensadores que tentaram 

delinear a concepção de autoridade no trato dos assuntos públicos exatamente para substituir 

                                                                 
3 Como se percebe, Hanna Arendt concebe o poder a partir de uma perspectiva dialógico-comunicativa. Para 
umaΝviὅὤὁΝὄἷὅumiἶaΝ−ΝἷΝcὄíticaΝ−ΝὅὁbὄἷΝἷὅὅaΝtἷὁὄiaΝcὁmuὀicaciὁὀalΝἶὁΝpὁἶἷὄΝἶaΝfilóὅὁfa,Νvἷja-se HABERMAS, 
Jürgen. O conceito de Poder em Hannah Arendt. In: Habermas: Sociologia. FREITAG, Barbara e ROUANET, 
P. S. (Org.s). Trad. de Barbara Freitag. São Paulo: Ática, 1993,  p. 100-118. 
4 Segundo Mario Stoppino, duas seriam as principais concepções de autoridade expostas no pensamento político: 
“(...) Um primeiro modo de entender a Autoridade como uma espécie de poder seria o de defini-la como uma 

relação de poder estabilizado e institucionalizado em que os súditos prestam uma obediência incondicional. 

Esta concepção se manifesta sobretudo no âmbito da ciência da administração. Dentro dessa concepção, temos 

Autoridade quando o sujeito passivo da relação do poder adota como critério de comportamento as ordens ou 

diretrizes do sujeito ativo sem avaliar propriamente o conteúdo das mesmas. (...) A definição de Autoridade 

como simples poder estabilizado a que se presta uma obediência incondicional, prescindindo do fundamento 

específico de tal obediência, parece, no entanto, demasiado lata a muitos politólogos e sociólogos. (...) Daí a 

segunda e mais comum definição de Autoridade, segundo a qual nem todo o poder estabilizado é Autoridade, 

mas somente aquele em que a disposição de obedecer de forma incondicionada se baseia na crença da 

legitimidade do poder. A Autoridade, neste segundo sentido, o único de que nos ocuparemos daqui para a frente, 

é aquele tipo particular de poder estabilizado que chamamos ‘poder legítimo’. Como poder legítimo, a 
Autoridade pressupõe um juízo de valor positivo em sua relação com o poder. (...)”,Ν ἷmΝἥἦἡἢἢIσἡ,ΝεaὄiὁέΝ
VἷὄbἷtἷΝ “χutὁὄiἶaἶἷ”έΝ In: BOBBIO, Norberto; METTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco (Org.). 
Dicionário de Política. Trad. de Carmen Varriale. 12ª ed. Brasília: Ed. UNB, p. 88 e 90 (Volume I).  
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anteriores concepções que propugnavam a persuasão (intrínseca às questões domésticas) ou o 

uso da força (comum no trato com os estrangeiros) como alicerces do âmbito político. Em 

verdade, seria Platão, com sua Teoria das Idéias, o maior responsável por lançar as primeiras 

premissas que levariam à concepção pré-mὁἶἷὄὀaΝἶἷΝautὁὄiἶaἶἷέΝἢaὄaΝaΝautὁὄa,ΝὀaὅΝὁbὄaὅΝ“A 

República”ΝἷΝ“As Leis”,ΝaὁΝὅuὅtἷὀtaὄΝaΝὀἷcἷὅὅidade de que as cidades fossem governadas por 

“ὄἷiὅ-filóὅὁfὁὅ”ΝὃuἷΝὅἷΝguiaὅὅἷmΝὀὁὅΝaὅὅuὀtὁὅΝpúblicὁὅΝpἷlὁὅΝpaἶὄõἷὅΝἷxtὄaíἶὁὅΝἶὁΝmuὀἶὁΝἶaὅΝ

idéias, o filósofo grego, pela primeira vez no mundo ocidental, teria se aproximado de uma 

concepção de autoridade na política, perspectiva que liga a legitimação da organização do 

EὅtaἶὁΝaΝpaἶὄõἷὅΝἶἷΝjulgamἷὀtὁΝὃuἷΝtὄaὀὅcἷὀἶἷὄiamΝaΝpὁlíticaΝἷmΝὅiΝmἷὅmaέΝ“Essa analogia 

[com as artes e ofícios] capacita-o a entender o caráter transcendente das idéias da mesma 

maneira como a existência transcendente do modelo, que jaz para além do processo de 

fabricação que dirige e pode portanto se tornar, por fim, o padrão para seu sucesso ou 

fracasso”ΧχREσἒἦ,Νἀί1ἁΝc,ΝpέΝ1ἃίνΝχREσἒἦ,Νἀί1ἁΝa,ΝpέΝἂἅΝἷΝὅἷguiὀtἷὅΨΝIὅὅὁΝὅigὀificaΝὃuἷΝ

seriam as idéias, fontes inquestionáveis de normas e de diretrizes de comportamentos 

absolutas, verdadeiras e constantes que, por sua suposta auto-evidência e indiscutibilidade, 

deveriam fundamentar e justificar as ações políticas. Arendt, desse modo, conclui que o 

pensamento platônico, por um lado evidenciando a distinção entre os conceitos de violência, 

persuasão e autoridade envoltas na atividade política, e, por outro, atribuindo ao conceito de 

autoridade a predominância na organização dos Estados, teria preparado o caminho para o 

advento da percepção de autoridade que se instituiria no Ocidente.  

No entanto, apesar da importância de suas contribuições, Platão e Aristóteles, 

ao estruturarem suas concepções de autoridade, não teriam conseguido se livrar da influência 

de categorias extraídas das relações privadas e familiares (ARENDT, 2013 c, p. 143-145), o 

que os teria impedido de formular, na ótica da autora, uma idéia de autoridade que se voltasse 

imediatamente para as especificidades da dimensão política (ARENDT, 2013 c, p. 161). 

Assim, embora residam na filosofia grega as primeiras empreitadas pela busca de uma política 

assentada na idéia de autoridade, esta somente teria se perfectibilizado – em sua forma – com 

aΝaὅcἷὀὅὤὁΝἶἷΝRὁmaΝἷΝἶἷΝὅuaΝcὁὀcἷpὦὤὁΝἶἷΝ“auctoritas”. Segundo Arendt, a conceptualização 

plena da idéia de autoridade teria aparecido no momento em que os romanos, destilando a 

filosofia grega para a constituição de uma noção puramente publicizada de autoridade, deram 

vida à idéia da sacralidade da fundação de um Estado. Mais precisamente, ao imputarem um 

valor decisivo, único e irrepetível ao evento político de criação de um novo organismo 
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político que viabilizasse a vida comunitária, seria na experiência política romana que se 

poderia observar o emergir do conceito de autoridade que teria se estabelecido no Ocidente, 

isto é, a concepção de autoridade como reverência e veneração dos ditames do passado, os 

guias para a legitimação e o bom governo das coisas públicas. Na ótica romana, como percebe 

a autora, a preservação do modo de ser instaurado com a fundação da Cidade passa a ser o 

manancial de onde brota a autoridade que legitima e garante sentido ao exercício do poder e à 

organização política; a autoridade, então, não seria outra coisa que o desempenho da política 

de acordo com os parâmetros que se fixaram quando do evento inigualável do nascimento do 

pὄópὄiὁΝ EὅtaἶὁέΝ “No âmago da política romana, (…), encontra-se a convicção do caráter 

sagrado da fundação, no sentido de que, uma vez alguma coisa tenha sido fundada, ela 

permanece obrigatória para todas as gerações futuras. Participar na política significava, 

antes de mais nada, preservar a fundação da cidade de Roma”ΝΧχREσἒἦ,Νἀί1ἁΝc,ΝpέΝ1ἄἀΨέ 

Em imediata e inseparável conexão com o surgimento desse imperativo de 

preservação do modo de ser erigido com a fundação do Estado, adverte Arendt, colocam-se 

duas outras idéias que integrarão permanentemente a concepção de autoridade adotada pelo 

Ocidente. Em primeiro lugar, desenvolve-se particular iἶéiaΝἶἷΝ“ὄἷligiὤὁ”. Segundo a autora, 

ἶifἷὄἷὀtἷmἷὀtἷΝἶaΝἕὄécia,ΝἷmΝRὁmaΝaΝ ὄἷligiὤὁΝὅigὀificava,Ν litἷὄalmἷὀtἷ,Ν “re-ligare”,Ν ligaὄ-se 

ao passado, vincular-se ao modo de ser estatuído, com enorme dificuldade, no momento da 

fundação da Cidade. A religião e a legitimação da atividade política, assim, eram praticamente 

indistinguíveis. O esforço sobre-humano para a fundação da organização política do Estado, 

no qual o homem era visto exercendo um papel semelhante ao de um Deus criador do mundo, 

era tido em um sentido verdadeiramente religioso. Hannah Arendt, citando Cícero, repara que 

“Em nenhum outro campo a excelência humana acerca-se tanto dos caminhos dos deuses 

(numen) como na fundação de novas comunidades e na preservação das já fundadas”Ν

(ARENDT, 2013 c, p. 163). Em segundo lugar, a partir desse apego e estima pelo passado, a 

iἶéiaΝ ἶἷΝ “tὄaἶiὦὤὁ” aparece umbilicalmente relacionada à idéia de autoridade. Seria pela 

tradição, pela entrega de uma geração à outra do modo de ser instaurado no momento da 

fundação da Cidade, que se garantiria a própria sobrevida e integridade da organização 

política. O cuidado com a observância da tradição era, para os romanos, o cuidado com a 

observância das normas e dos padrões de decisão política que resguardavam e realizavam o 

próprio modo de ser da atividade política. Seria a tradição, na ótica de Arendt, que concederia 

à autoridade seu verdadeiro conteúdo. Os anciãos, os patres e o Senado, os investidos da 
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autoridade política em Roma, haviam-na obtido por descendência e transmissão (tradição) 

daquἷlἷὅΝ ὃuἷΝ haviamΝ ὅiἶὁΝ ὄἷὅpὁὀὅὠvἷiὅΝ pἷlaΝ fuὀἶaὦὤὁΝ ἶaΝ ἑiἶaἶἷέΝ “Enquanto essa tradição 

fosse ininterrupta, a autoridade estaria intata; e agir sem autoridade e tradição, sem padrões 

e modelos aceitos e consagrados pelo tempo, sem o préstimo da sabedoria dos pais 

fundadores, era inconcebível”ΝΧχREσἒἦ,Νἀί1ἁΝc,ΝpέΝ1ἄἄΨέΝἦἷὄiaΝὅἷΝἷὅtabἷlἷciἶὁ,ΝpὄἷciὅamἷὀtἷΝ

ὀἷὅὅἷΝmὁmἷὀtὁ,ΝaΝtὄíaἶἷΝ“ὄἷligiὤὁ,ΝautὁὄiἶaἶἷΝἷΝtὄaἶiὦὤὁ”,Νὃuἷ,ΝpaὄaΝaΝfilóὅὁfa,Νcaὄactἷὄiὐaὄia,Ν

em sua forma, a própria concepção de autoridade que vigoraria por longo período no 

Ocidente.  

Embora essa concepção de autoridade como tradição e religamento ao passado 

tenha se revelado, em Roma, na observância e respeito ao modo de ser íntimo da fundação da 

Cidade, com a cristianização do continente europeu, segundo a autora, a idéia de autoridade, 

sem deixar de formalmente representar um voltar-se ao passado para a busca de sentido e 

referência, teria passado por uma mudança de conteúdo que instituiu, em definitivo, a 

substância do conceito ocidental de autoridade política que vigeu até a modernidade. Arendt 

ressalta que, a partir da queda do Império Romano, diante do vácuo político surgido, a Igreja 

Católica, nesse ponto já reconhecida como a porta-voz da religião dos súditos de César, teria 

ocupado a posição de herdeira política e espiritual de Roma, incorporando em suas crenças e 

ensinamentos toda a percepção de autoridade que necessitava para o exercício do poder 

(ARENDT, 2013 c, p. 167 e seguintes). Nesse encampamento da herança romana, 

evidentemente, a Igreja não teria se furtado em realizar adaptações e conformações da 

concepção anterior de autoridade às convicções cristãs. Em lugar do modo de ser estabelecido 

com a fundação da Cidade, o catolicismo, para Arendt, teria tomado a morte e a ressurreição 

de Cristo – assim como a promessa de uma vida futura ao lado do Criador, por ele revelada – 

como a nova pedra angular da fundação, fonte ressignificada da autoridade a legitimar a 

política no Ocidente. Isto é, a autoridade, agora nas mãos do papado cristão, continuaria a se 

distinguir pela tradição de relatos que permitiriam a religação (religião) a um modo de ser 

inaugurado no passado – aΝ“tríade de religião, autoridade e tradição”Ν–, mas esse modo de 

ser mesmo (seus valores e paradigmas) passa a ser atrelado ao evento fundador das revelações 

e testemunhos trazidos por Jesus de Nazaré. Estaria plenamente concretizada, então, a idéia de 

autoridade que acompanhou a legitimação da atividade política no mundo ocidental até a 

época moderna. Arrematando, diz a filósofa: 
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“Como testemunhas desse evento, os Apóstolos puderam tornar-se 'pais fundadores' da Igreja, 

dos quais esta deveria derivar sua própria autoridade na medida em que legasse seu 

testemunho através da tradição de geração a geração. Apenas ao acontecer isso, somos 

tentados a afirmá-lo, a fé cristã tornou-se uma 'religião', não apenas no sentido pós-cristão 

como também no sentido antigo; apenas então, de qualquer forma, poderia um mundo inteiro 

– e não um mero grupo de crentes, não importa quão grande pudesse ter sido – tornar-se 

cristão. O espírito romano pôde sobreviver à catástrofe do império Romano porque seus mais 

poderosos inimigos – aqueles que haviam atirado como que uma maldição sobre toda a esfera 

dos negócios mundanos e jurado viver ocultos – descobriram em sua própria fé algo que podia 

ser também entendido como um evento terreno e que poderia transformar-se em um novo 

início mundano ao qual o mundo se encontrava reatado (religare) mais uma vez em uma 

curiosa combinação antiga e da nova reverência religiosa. Essa transformação foi, em larga 

escala, consumada por Sto. Agostinho, o único grande filósofo que os romanos tiveram. Pois a 

base de sua filosofia, Sedis animi est in memoria ('a sede do espírito está na memória), é 

precisamente aquela articulação conceitual da experiência especificamente romana que os 

próprios romanos, avassalados como eram pela Filosofia e pelos conceitos gregos, jamais 

completaramέ”ΝΧχREσἒἦ,Νἀί1ἁΝc,Ν1ἄἅΨ 
 

 

3. A transformação do conceito de história na modernidade 

 

 

Como se observa, toda a idéia de autoridade política estabelecida no Ocidente 

se notabilizaria por sua associação a dois elementos: a) a religação ao passado (religião), 

possibilitada pela b) transmissão, de geração em geração, das balizas e diretrizes existenciais 

impostas por um evento inigualável e excepcional de fundação de um particular modo de ser 

ΧtὄaἶiὦὤὁΨέΝ ΝEὅὅaΝ “tríade de religião, autoridade e tradição”,ΝpὄἷἷὀchiἶaΝ apóὅΝὁΝἶἷclíὀiὁΝἶἷΝ

Roma pelas crenças cristãs da Igreja Católica, por sua vez, seria decorrência de uma 

específica perspectiva de consciência da História cuja origem, igualmente, poderia ser 

reconduzida ao mundo greco-romano. Segundo a filósofa, seria inerente ao pensamento 

desses povos a tendência de distinguir, embora sem opor em termos absolutos, a Natureza e 

seus atributos, do homem e sua História, formulando-se uma polaridade entre esses dois 

conceitos. A Natureza – viὅtaΝ cὁmὁΝ tὁἶaὅΝ aὅΝ cὁiὅaὅΝ ὃuἷΝ ἷxiὅtamΝ “ὀatuὄalmἷὀtἷ”Ν ὅἷmΝ aΝ

ingerência dos seres humanos – era concebida como intrinsecamente imortal, ingenitamente 

eterna, dotada de um modo de ser necessário e definitivo, já que, em si mesma, não 

dependeria de intervenções ou influências dos homens ou dos deuses para ser o que era. Desse 

mὁἶὁ,Ν cὁmὁΝ pἷὄcἷbἷΝ aΝ autὁὄa,Ν “[v]isto serem as coisas da natureza sempre presentes, é 

improvável que sejam ignoradas ou esquecidas; e, desde que elas existam para sempre, não 

necessitam da recordação humana para sua existência futura”Ν ΧχREσἒἦ,Ν ἀί1ἁΝ b,Ν pέΝ ἅίΨέΝ

Subjacente a essa visão greco-ὄὁmaὀaΝἶaὅΝ“cὁiὅaὅΝὀatuὄaiὅ”,Νpara Arendt, se encontraria um 
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entendimento cíclico da Natureza e de suas manifestações, isto é, uma representação que 

atribuía à Natureza um transcorrer temporal repetitivo e recorrente, representação essa que 

retrataria o natural como a eternidade periódica do mesmo. Tal visão, por consequência, 

garantiria a tudo que existisse naturalmente, até mesmo aos seres vivos que nascem e morrem 

(considerados, aqui, simplesmente como entidades orgânicas pertencentes a espécies 

biológicas), a imortalidade íntima das coisas que são e não mudam; por mais que perecessem, 

as coisas naturais sempre ressurgiriam novamente no intermitente ciclo da Natureza, 

revelando-se, assim, no sentido da aproximação, mais próxima possível, do mundo do devir 

ao mundo do ser. 

Em outra perspectiva, em um Cosmos em que todas as coisas eram retratadas 

como imortais, para os antigos, como destaca Arendt, muito diferente dessa qualidade cíclica, 

recorrente e, portanto, eterna da Natureza e seus fenômenos, a mortalidade dos homens teria 

sido elevada à condição de sinal distintivo da própria existência humana. Na concepção 

greco-ὄὁmaὀa,Ν cὁmὁΝ aὅὅiὀalaΝ aΝ filóὅὁfa,Ν “[o]s homens são 'os mortais', as únicas coisas 

mortais que existem, pois os animais existem tão somente enquanto membros de espécies e 

não como indivíduos. A mortalidade do homem repousa no fato de que a vida individual, uma 

bíos com uma história de vida identificável do nascimento à morte, emerge da vida biológica, 

dzo” (ARENDT, 2013 b, p. 71). Isso quer dizer que, mesmo como animais – e, dessa forma, 

submetidos às regularidades inerentes ao âmbito da Natureza – as particularidades da vida e 

das ações de cada ser humano, seus específicos atos empreendidos entre o nascer e o morrer 

que lhes são naturalmente impostos, distinguiria no Homem uma individualidade que o 

apartaria do restante das coisas existentes. Sobre sua constituição biológica e finita, sobre sua 

qualidade física de animal gerado pela Natureza e inserido em suas constantes, os seres 

humanos, em suas individualidades expressas por modos de viver e por atos únicos e 

irrepetíveis, ergueriam o reino da História, âmbito marcado pelo curso retilíneo de seu 

movimento. Em outras palavras, Hannah Arendt reconhece no pensamento greco-romano a 

concepção de que o Homem, por suas ações orientadas em direção à realização de seus fins 

específicos, agiria seccionando transversalmente a Natureza – reino regido por um movimento 

cíclico encerrado em si mesmo e, então, desprovido de objetivos –, constituindo um passado, 

um presente e um futuro firmados em vista dos atos praticados. Precisamente essa linha 

ὄἷtilíὀἷaΝἶἷΝ ὄἷaliὐaὦõἷὅΝ humaὀaὅΝ éΝὃuἷΝviὄiaΝ aΝ ὅἷΝἶἷὀὁmiὀaὄΝ cὁmὁΝ“tempo”,ΝumΝpὄὁἶutὁΝἶaΝ

História. Com suas atividades propositadas incidentes sobre a Natureza – esta sempre 
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determinada pela eterna quietude cíclica de seu acontecer –, o homem daria início a uma nova 

ordem de sentido, a História, que lhe seria inseparável como tempo. O Homem, e as coisas 

humanas, distintamente da Natureza e sua repetição, teria, na perspectiva greco-romana, uma 

História e um tempo produzidos por suas palavras, atos e feitos. Sintetizando, explica a autora 

ὃuἷΝ “[n]o início da História Ocidental, a distinção entre a mortalidade dos homens e a 

imortalidade da natureza, entre as coisas feitas pelo homem e as coisas que existem por si 

mesmas, era o pressuposto tácito da historiografia”ΝΧχREσἒἦ,Νἀί1ἁΝb,ΝpέΝἅἁΨέ 

Essa abordagem de uma História sobreposta à Natureza, contudo, só se 

explicitaria por completo quando analisada a partir do exame das ações humanas identificadas 

pelos antigos como eventos criadores do fato histórico, ou seja, apenas pela exposição das 

propriedades caracteristicamente reconhecidas nos atos humanos considerados históricos pela 

cultura greco-romana se poderia compreender integralmente a concepção de História que 

sustentaria sua forma de pensar a realidade. Nesse caminho, aduz Arendt, já com Heródoto, 

considerado o pai da História ocidental, o objetivo das atividades dos historiadores seria 

preservar os extraordinários e gloriosos feitos humanos do esquecimento, assegurando-se, 

assim, que a posteridade deles tomasse conhecimento e neles se inspirasse (ARENDT, 2013 b, 

p. 69-70). Nessa concepção de pesquisa histórica, crê Arendt, denota-se a trágica percepção 

antiga de ato histórico, a qual se fundava na idéia de que os homens, sendo mortais, somente 

poderiam preservar-se à sua própria destruição – e aproximar-se, assim, à imortalidade 

presente na Natureza – pela prática de ações que, por sua envergadura e grandiosidade 

intrínsecas, merecessem ser lembradas eternamente por meio dos relatos históricosέΝ “Essas 

situações únicas, feitos ou eventos, interrompem o movimento circular da vida diária no 

mesmo sentido em que a bíos retilínea dos mortais interrompe o movimento circular da vida 

biológica. O tema da História são essas interrupções – o extraordinário, em outras palavras”Ν

(ARENDT, 2013 b, p. 72). Quer dizer, frente ao absurdo da mortalidade, só restaria ao 

homem, como meio de contornar tal fato incômodo, realizar feitos e comportamentos 

admiráveis e imponentes, ações inigualáveis que, porque em si mesmas boas e valorosas, 

constituiriam a História e por ela deveriam ser lembradas. Seria em relação aos incomparáveis 

feitos praticados que se linearia um passado, um presente e um futuro. A transmissão 

histórica, de geração em geração, das ações grandiosas de homens do passado (tradição), 

permitiria aos indivíduos não só vencer a mortalidade como manter contato com seus 

posteriores (religação/religião), entregando-lhes um sentido, uma herança, um pedido de 
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comprometimento com certo modo de vida: 

“Contudo, se os mortais conseguissem dotar suas obras, feitos e palavras de alguma 

permanência, e impedir sua perecibilidade, então essas coisas ao menos em certa medida 

entrariam no mundo da eternidade e aí entrariam em casa, e os próprios mortais encontrariam 

seu lugar no cosmo, onde todas as coisas são imortais, exceto o homem. A capacidade humana 

para realizá-lo era a recordação, Mnemósine, considerada portanto como mãe de todas as 

demais musas”ΝΧχREσἒἦ,Νἀί1ἁΝb,ΝpέΝἅἀΨ  
 

Essa concepção antiga de História como preservação, pela tradição, dos 

excepcionais feitos dos homens do passado, de sorte a garantir à posteridade exemplos e 

padrões a serem seguidos, como religião, entretanto, teria sofrido profunda transformação 

pelo advento da modernidade. Para Arendt, com as descobertas e os avanços científicos 

atingidos a partir do século XVII, o clássico conceito de Natureza, de origem greco-romana, 

não pôde mais se sustentar, transmutando, consequentemente, o conceito de História que 

frente a ele se antepunha em polaridade. Na ótica da filósofa, “[n]osso moderno conceito de 

História é não menos intimamente ligado ao moderno conceito de natureza que os conceitos 

correspondentes e bem diferentes que se encontram no início de nossa História” (ARENDT, 

2013 b, p. 78). Desde a ciência moderna, as qualidades da objetividade, da constância, da 

certeza e da eternidade que se atribuíam ao reino da Natureza teriam sido abandonadas. 

Segundo a autora, os seres humanos, com a mudanças científico-teóricas advindas com a 

modernidade, passaram a não mais confiar nem nas evidências dos sentidos, nem em uma 

verdade absoluta desvelada acerca da Natureza. De fato, teria se instaurado a época, se não do 

ceticismo generalizado, ao menos da dúvida e da suspeita das capacidades da racionalidade 

humaὀaέΝ“A época moderna começou quando o homem, com o auxílio do telescópio, voltou 

seus olhos corpóreos rumo ao universo, (...), e aprendeu que seus sentidos não eram 

adequados para o universo, que sua experiência cotidiana, longe de ser capaz de constituir o 

modelo para a recepção da verdade e a aquisição do conhecimento, era uma constante fonte 

de erro e ilusão”Ν ΧχREσἒἦ,Νἀί1ἁΝb,ΝpέΝ κἀ-83). Na ótica da autora, da mesma maneira, os 

desenvolvimentos alcançados na tecnologia, essa capacidade de intervir na Natureza para sua 

conformação e disposição às aspirações humanas, não somente transportaram para o campo 

da Natureza a imprevisibilidade e a instabilidade próprias ao Homem, como ofuscaram as 

diferenciações entre a Natureza e a História adotadas desde o passado.      

Segundo Arendt, nessa nova consciência cientificista e tecnológica adotada 

pelo Ocidente, nenhum evento, seja humano seja natural, detinha mais sentido ou importância 

em si mesmo ou por si mesmo: tudo passa a ser pensado em uma perspectiva funcionalista de 
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processos. Os fatos, acontecimentos ou feitos humanos teriam passado a ser considerados 

simples elementos de uma cadeia de relações, e só no interior dessas relações mesmas, no 

bojo de um processo estruturado arbitrariamente pelo sujeito observador, poderiam adquirir 

ὅἷὀtiἶὁΝ ὁuΝ impὁὄtâὀciaέΝ “O que o conceito de processo implica é que se dissociaram o 

concreto e o geral, a coisa ou evento singulares e o significado universal. O processo, que 

torna por si só significativo o que quer que porventura carregue consigo, adquiriu assim um 

monopólio de universalidade e significação”ΝΧχREσἒἦ,Νἀί1ἁΝb,ΝpέΝλἄΨέΝEὅὅaΝtὄaὀὅfὁὄmaὦὤὁ,Ν

para a autora, seria fatal para a consciência pré-moderna de História. Com a visão moderna de 

uma realidade processual, nenhum feito ou ação humana teriam mais dignidade ou estima 

inerentes em si. Tendo em mente que somente na trama de conexões fixadas por uma teoria 

adquiririam significado ou relevância, os comportamentos ou obras dos homens, por mais 

grandiosos que pudessem ser aos olhos antigos, não deteriam mais qualquer valor ou 

qualidades intrínsecas que deveriam ser transmitidas ao futuro. Já não seria mais possível, 

agora, falar-se em modos de viver e ações em si mesmo históricos; sequer faria mais sentido 

as lineares noções de passado, presente ou futuro constituídos em vista de inigualáveis 

acontecimentos. Isto é, o tempo humano mesmo, anteriormente julgado retilíneo, 

ὅimplἷὅmἷὀtἷΝ tἷὄiaΝ ὅἷΝ ἶiὅὅὁlviἶὁέΝ ἒἷὅtacaὀἶὁΝ ἷὅὅaΝ “dupla perspectiva para o infinito”Ν

(ARENDT, 2013 a, p.89) que teria dominado a consciência histórica moderna, Hannah Arendt 

aἶuὐΝ ὃuἷΝ “ΧέέέΨΝ pela primeira vez a história da humanidade se estende de volta para um 

passado infinito que podemos acrescer à vontade, e que podemos ainda investigar à medida 

que se prolonga para um infinito futuro”ΝΧχREσἒἦ,Νἀί1ἁΝb,ΝpέΝ1ί1ΨέΝἦaὀtὁΝὁΝmuὀἶὁΝσatuὄalΝ

quanto a História teriam se tornado perecíveis; a eternidade ou a imortalidade, em qualquer 

esfera, tornam-se conceptualizações despropositadas. Todo fenômeno natural ou feito humano 

se reduziriam a elementos ou etapas dentro de uma teoria ou processo em si carentes de 

conteúdo imanente. Concluindo sua análise da transmutação da concepção de História, afirma 

Arendt5: 

 

“A grande vantagem desse conceito foi o estabelecimento, pela dúplice infinitude do processo 

histórico, de um espaço-tempo em que a noção mesma de um fim é virtualmente inconcebível, 

                                                                 
5 Arendt indica Kierkegaard, Marx e Nietzsche como os primeiros pensadores cujas idéias, em termos 
conscientes e expressos, ostentariam esse radical rompimento com a clássica concepção ocidental de autoridade, 
cf. ARENDT, Hannah. A tradição e a época moderna. In: Entre passado e futuro. 7º ed. Trad. De Mauro W. 
Barbosa. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2013, p. 43-68. Para um resumo das análises da filósofa sobre esses 
ὄἷpὄἷὅἷὀtaὀtἷὅΝἶaΝ“ὃuἷbὄaΝcὁmΝὁΝpaὅὅaἶὁ”,Νvἷja-se LAFER, Celso. Hannah Arendt – Pensamento, Persuasão e 
Poder. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1979, p. 57 e seguintes.  



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 

 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

92 

ao passo que sua grande desvantagem, em comparação com a teoria política da Antiguidade, 

parece ser o fato de a permanência ser confiada a um processo fluido, em oposição a uma 

estrutura estável. Ao mesmo tempo, o processo de imortalização tornou-se independente de 

cidades, estados e nações; ele engloba toda a humanidade, cuja história Hegel foi, em 

consequência, capaz de ver como um desenvolvimento ininterrupto do Espírito. Com isso, a 

humanidade cessa de ser apenas uma espécie de natureza, e o que distingue o homem dos 

animais não é mais meramente o fato de falar (lógon ékhon), como na definição aristotélica, 

ou de possuir razão, como na definição medieval (animal rationale): agora é sua própria vida 

que o distingue, a única coisa que, na definição tradicional, supunha-se que partilhasse com 

os animais. Nas palavras de Droysen, que foi talvez o mais denso dos historiadores do século 

XIXμ “Aquilo que e a espécie para animais e plantas... é a história para os seres humanos.”Ν
(ARENDT, 2013 b, p. 110) 

 

 

4. O desmoronamento da idéia de autoridade política na modernidade 

 

 

Como já se comentou, para Arendt, a titularidade da autoridade política 

ἷὅtabἷlἷciἶaΝὀὁΝmuὀἶὁΝὁciἶἷὀtal,ΝἶἷfiὀiἶaΝpἷlaΝ“tríade religião, autoridade e tradição”,ΝtἷὄiaΝ

sido conferida, após a queda de Roma, à Igreja Católica, herdeira do patrimônio político e 

ἷὅpiὄitualΝἶὁὅΝὄὁmaὀὁὅέΝ“Assim é que, ao término do século V, o Papa Gelásio I pôde escrever 

ao Imperador Anastácio Iμ ‘Duas são as coisas pelas quais esse mundo é principalmente 

governadoμ a autoridade sagrada dos Papas e o poder real’”Ν ΧχREσἒἦ,Ν ἀί1ἁΝ c,Ν pέ1ἄλΨέΝ

Desde a modernidade, entretanto, com o fenômeno da transformação da consciência do que 

seria a História do Homem – o alicerce que sustentava a concepção pré-moderna de 

autoridade –, a filósofa constata uma crise profunda da própria idéia de autoridade. Em sua 

visão, a percepção cientificista e tecnológica do mundo, surgida no século XVII, e seu 

comprometimento com uma abordagem processual-funcionalista da realidade, não teria dado 

mais espaço para qualquer idealização que sugerisse a existência de eventos ou feitos 

humanos intrinsecamente extraordinários e dignos de ser preservados para as futuras 

gerações. A antiga visão de mundo que advogava a capacidade de atos e de realizações 

humanas fundarem modos de ser inigualáveis teria sido completamente rechaçada pela 

modernidade. No que toca à autoridade cristianizada instituída no Ocidente, o acontecimento 

Jesus Cristo, como qualquer outra ocorrência física ou humana, teria passado a ser encarado 

como um evento que, em si e por si mesmo, não teria uma dignidade, um valor ou uma 

hierarquia ὅupἷὄiὁὄἷὅΝ aὁὅΝ ἶἷmaiὅΝ fatὁὅΝ hiὅtóὄicὁὅέΝχΝ “dupla perspectiva para o infinito”Ν ἶaΝ

consciência histórica moderna, assevera Arendt, (...) não apenas contradiz de alguma forma o 

mito bíblico da criação, como também elimina a questão muito mais antiga e geral de se o 
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próprio tempo pode ter um começo”Ν ΧχREσἒἦ,Ν ἀί1ἁΝ a,Ν pέΝ κλΨέΝχὁΝ ἷxtὄaiὄΝ ὅἷuΝ ὅigὀificaἶὁΝ

histórico estritamente do processo em que se manifesta, o testemunho de Jesus e suas ações 

não seriam mais tidos como hábeis a fundarem um modo de ser inaugural que, por sua 

inigualável importância, deveria vincular o Homem. Em outra dimensão, com o descrédito na 

existência de feitos e atos inerentemente valiosos e fundacionais da História – e, igualmente, 

com o desaparecimento da antiga perspectiva de um tempo histórico com início, meio e fim 

firmados por um evento extraordinário − a convicção na necessidade de conexão 

intergeracional é esvaziada.  

Essas transformações, para Hannah Arendt, em primeiro lugar, seriam causas 

tanto do esgotamento da religião quanto, consequentemente, da secularização do mundo 

observadas na modernidade. Com o abandono da crença em uma História originada do 

extraordinário evento da revelação da palavra de Deus por Jesus, seria característica da 

modernidade a extrema desconfiança em face da iἶéiaΝἶἷΝ ὄἷligiὤὁέΝ“Desde a radical crítica 

das crenças religiosas nos séculos XVII e XVIII, permaneceu como característica da época 

moderna o duvidar da verdade religiosa, e isso é igualmente verdadeiro para crentes e não 

crentes”ΝΧχREσἒἦ,Νἀί1ἁΝc,Νpέ1ἁ1Ψ. Tal eclipse da religiosidade, em referência ao âmbito da 

política, teria ocasionado, por sua vez, o descrédito na própria percepção da importância da 

“ὄἷ-ligaὦὤὁ”ΝcὁmΝumΝmὁἶὁΝἶἷΝviἶaΝἷmΝὅiΝvaliὁὅὁΝἷΝὃuἷΝὅἷΝimpuὀhaΝἶὁΝpaὅὅaἶὁέΝἢaὄaΝaΝautὁὄa,Ν

sem a idéia de religião seria possível evidenciar, na modernidade, a rejeição do antigo dogma, 

de origem greco-romano, de que o sentido das atividades políticas deveria ser estabelecido 

por uma participação em um evento fundamental antigo. A religião subjacente à autoridade 

política pré-mὁἶἷὄὀaΝ ὀὁΝ ἡciἶἷὀtἷ,Ν ὁΝ “re-ligare”,Ν ὁΝ “ser ligado ao passado, obrigado para 

com o enorme, quase sobre-humano e por conseguinte sempre lendário esforço de lançar as 

fundações, de erigir a pedra angular, de fundar para a eternidade”,Νἷviἶἷntemente, não tinha 

mais lugar. Como não poderia deixar de ocorrer, essa desconfiança em relação à religião e à 

dignidade do passado teriam importado na secularização da política, isto é, a crítica à 

legitimidade da interferência religiosa nos assuntos humanos e a desconsideração do mundo 

transcendente (e, portanto, dos mandamentos divinos) como guia para os caminhos a serem 

seguidos na esfera pública (ARENDT, 2013 b, p.102). Os teóricos do século XVII, como 

mostra Arendt, esforçaram-se para separar a teologia do pensamento político, muitas vezes 

expressamente substituindo ou reinterpretando os mandamentos de Deus sob a forma do 

ἒiὄἷitὁΝσatuὄalΝὁuΝἶἷΝἶἷἶuὦõἷὅΝἶaΝRaὐὤὁέΝ“O fato é que a separação entre Igreja e Estado 
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ocorreu, eliminando a religião da vida pública, removendo todas as sanções religiosas da 

política, e fazendo com que a religião perdesse aquele elemento político que ela adquirira nos 

séculos em que a Igreja Católica Romana agia como herdeira do Império Romano”Ν

(ARENDT, 2013 b, p.103).    

Em segundo lugar, mas imediatamente conectado com essa crise da idéia de 

religião, como outra resultante da transformação de consciência histórica vivenciada na 

modernidade, também seria possível identificar, para Arendt, o abandono da antiga idéia de 

tradição. Desde os primórdios da civilização, o Ocidente teria adotado a visão de que a 

tradição seria um fio condutor que garantiria o seguimento em um caminho político 

apropriado e legítimo. Por meio da tradição, pela transmissão de uma geração ascendente a 

uma geração descendente dos preceitos referentes a um modo de ser digno de ser realizado, os 

próprios homens, nessa concepção pré-moderna, preservariam suas vidas e a virtude do 

Estado. O passado, na perspectiva da tradição, era, inerentemente, detentor de força 

viὀculaὀtἷΝ ἷΝ ἶἷΝ autὁὄiἶaἶἷέΝ “A tradição preservava o passado legando de uma geração a 

outra o testemunho dos antepassados que inicialmente presenciaram e criaram a sagrada 

fundação e, depois, a engrandeceram por sua autoridade no transcurso dos séculos”Ν

(ARENDT, 2013 c, p.166). Com a moderna concepção de História, em que o tempo deixou de 

ser uma sucessão retilínea de um passado, um presente e um futuro divisados por um evento 

fundacional extraordinário, entretanto, a idéia greco-romana de tradição – e a percepção da 

necessidade de conservação da tradição –, teria sido descartada. A partir da compreensão da 

história humana e de seu tempo como expressões de processos mais ou menos arbitrários, 

ocorridos em uma linha de passado e futuro infinitos e sem valores intrínsecos, todos os atos 

teriam perdido sua íntima dignidade valorativa, deixando sem sentido a própria idéia de 

tὄaἶiὦὤὁέΝ“Com a perda da tradição, perdemos o fio que nos guiou com segurança através dos 

vastos domínios do passado; esse fio, porém, foi a cadeia que aguilhoou cada sucessiva 

geração a um aspecto predeterminado do passado”Ν ΧχREσἒἦ,Ν ἀί1ἁΝb,Ν pέΝ λἅΨέΝEmΝ tἷὄmὁὅΝ

estritamente políticos, o desaparecimento da idéia de tradição teria levado consigo toda noção 

ἶἷΝ“ὅἷὀὅὁΝcὁmum”ΝlἷgitimaἶὁὄΝἶaὅΝaὦõἷὅΝἶὁ âmbito público e das escolhas morais, isto é, a 

pluralidade de homens que convivem em sociedade, cada um com suas particulares 

idiossincrasias, não mais gozariam de qualquer ponto de referência que, compartilhado por 

todos, oferecesse segurança, previsibilidade e validade aos comportamentos humanos 

(ARENDT, 2013 a, p. 86-κἅΨέΝχὄἷὀἶtΝ ὀὁta,Ν citaὀἶὁΝἦὁcὃuἷvillἷ,Ν ὃuἷΝ “ΧέέέΨΝ como o passado 
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deixou de lançar sua luz sobre o futuro, o espírito do homem vagueia na obscuridade”Ν

(ARENDT, 2013 a, p.83). O descrédito na tradição, ao abrir mão das raízes que alicerçavam 

os indivíduos e suas atividades políticas a um modo de ser definido e comum, teria conduzido 

o homem à perda da própria dimensão de sentido de sua existência.    

Ao considerar que o conceito de autoridade ocidental se expressaria pela 

“tríade religião-autoridade-tradição”,ΝaΝfilóὅὁfaΝcὁὀcluiΝὃuἷΝaΝἶiluiὦὤὁΝἶaὅΝiἶéiaὅΝἶἷΝὄἷligiὤὁΝἷΝ

de tradição teria provocado o desmoronamento da idéia de autoridade, a qual eram suportes. 

“Historicamente, podemos dizer que a perda da autoridade é meramente a fase final, embora 

decisiva, de um processo que durante séculos solapou basicamente a religião e a tradição”Ν

(ARENDT, 2013 c, p.130). A partir da crise das idéias de religião e de tradição, 

necessariamente pressupostas na crença na superioridade do modo de vida e dos ensinamentos 

ἶὁὅΝaὅcἷὀἶἷὀtἷὅ,ΝaΝiἶéiaΝἶἷΝautὁὄiἶaἶἷΝtambémΝtἷὄiaΝἷὅvaὀἷciἶὁέΝἑὁmὁΝὀὁtaΝχὄἷὀἶt,Ν“a força 

dessa tríade repousa na eficácia coercitiva de um início autoritário ao qual liames 

‘religiosos’ reatam os homens através da tradição”Ν ΧχREσἒἦ,Νἀί1ἁΝc,Ν pέ1ἄἅΨ,Νmaὅ,Ν ὅἷmΝaΝ

presença das idéias de religião e de tradição, a idéia de autoridade não poderia mais deter 

qualquer força coercitiva. A religião e a tradição formariam com a autoridade, para Arendt, 

uma verdadeira amalgama; as três idéias da trindade seriam a tal ponto co-implicadas que 

seria impossível separar uma das outras sem arruiná-las todas. Sempre que uma dessas idéias, 

elementos integrantes da concepção ocidental de autoridade política, fosse posta em dúvida ou 

eliminada, as outras duas idéias restantes também teriam sido ameaçadas ou mesmo 

destruídas. Até a modernidade, no que se refere a resultados concretos, a idéia de autoridade 

ocidental sempre teria retido, desde a incorporação romana da filosofia grega, uma eminente 

pὄἷὁcupaὦὤὁΝcὁmΝaΝ “ἷἶucaὦὤὁ”ΝἶὁὅΝ iὀἶivíἶuὁὅΝἶἷΝ acὁὄἶὁΝ cὁmΝὅἷuὅΝpὄἷcἷitὁὅ,Ν ὁuΝ ὅἷja,Ν umaΝ

essência comprometida com a visão de que os antepassados ostentavam a posição de 

educadores, modelos exemplares das ações que deveriam ser empreendidas na vida humana e 

na política (ARENDT, 2013 c, p.161). Com a modernidade, contudo, aos pais, antepassados e 

“aὀciὤὁὅ”Ν– e a seus ensinamentos – não mais se concederia, pelas razões expostas, qualquer 

autoridade em si.  De fato, sem a idealização de feitos ou de eventos passados fundacionais 

dignos de serem preservados por suas grandezas e seus valores intrínsecos, teria perdido o 

sentido da crença na autoridade ingênita de certas pessoas que, por terem vivenciado ou 

aprendido um conhecimento especial, deveriam ser reconhecidas por serem transmissores do 

bἷmΝvivἷὄΝἷΝἶaΝἷxpἷὄiêὀciaΝἶaΝ“vἷὄἶaἶἷ”έΝ 
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As consequências políticas da erosão da idéia de autoridade no Ocidente, na 

percepção de Arendt, seriam muito graves. O fim da idéia de autoridade-religião – e a 

secularização decorrente desse acontecimento – teria ocasionado, pela indiferença aos deveres 

morais e aos modos de vida veiculados pelo cristianismo, o desaparecimento dos parâmetros 

para aferição das atividades humanas e, principalmente, das decisões políticas. Enquanto 

anteriormente, ao tempo da autoridade pré-moderna, a religião oferecia preceitos seguros e 

indiscutíveis para a avaliação dos atos humanos e das ações do Estado, agora, na 

modernidade, não mais se disporiam de balizas que impusessem à esfera política certas 

garantias de estabilidade ou de segurança. Em verdade, em relação à autoridade das 

resoluções do âmbito público-político, a separação entre Igreja e Estado “(...) implicou na 

realidade ter o político agora, pela primeira vez desde os romanos, perdido sua autoridade e, 

com ela, aquele elemento que, pelo menos na História Ocidental, dotara as estruturas 

políticas de durabilidade, continuidade e permanência”Ν ΧχREσἒἦ,Ν ἀί1ἁΝ c,Ν pέ1ἅίΨέΝ σὁΝ

mesmo sentido, o fim da idéia de autoridade-tradição teria gerado a falta de quaisquer 

exemplos ou parâmetros de estimativa aptos a guiarem e legitimarem as decisões das gerações 

pὄἷὅἷὀtἷὅΝ ἷΝ futuὄaὅέΝχΝ cὁὀcἷpὦὤὁΝ ἶἷΝ autὁὄiἶaἶἷΝ tὄaἶiciὁὀal,Ν aΝ viὅὤὁΝ ἶἷΝ ὃuἷΝ “enquanto essa 

tradição fosse ininterrupta, a autoridade estaria intata; e agir sem autoridade e tradição, sem 

padrões e modelos aceitos e consagrados pelo tempo, sem o préstimo da sabedoria dos pais 

fundadores, era inconcebível”Ν ΧχREσἒἦ,Ν ἀί1ἁΝ c,Ν pέ1ἄἄΨ,Ν ὀὤὁΝ tἷὄiaΝ maiὅΝ lugaὄΝ ἶiaὀtἷΝ ἶaὅΝ

mudanças estabelecidas na modernidade. Segundo Arendt, a partir da perda da autoridade, as 

dúvidas e incertezas da era moderna teriam invadido o próprio domínio político. No exame 

ἶἷὅὅἷΝaὅpἷctὁΝἶὁΝpἷὀὅamἷὀtὁΝἶἷΝχὄἷὀἶt,ΝἑἷlὅὁΝδafἷὄΝὀὁtaΝὃuἷΝ“[o] esfacelamento da tradição 

implicou na perda de sabedoria, isto é, para falar com Karl W. Deutsch, na dificuldade de 

discernir num contexto, as classes de perguntas que devem ser feitas”ΝΧδχἔER,Ν1λἅλ,ΝpέἃλΨ 

Se, como já se demonstrou, o âmbito político se distinguiria, na pré-

modernidade, por uma diferenciação entre o exercício do poder (confiado aos príncipes) e sua 

legitimação (confiada à autoridade da Igreja), com o desmoronamento da idéia clássica de 

autoridade, essa antiga fonte dos limites e dos parâmetros para a ação pública, teria sido 

possibilitado o surgimento, frente à degeneração do poder em sociedade, de inovadoras 

concepções de autoridade e de legitimação na política, concepções essas que, para Arendt, 

transmutaram a violência, a força pura e a coerção – até então, observadas como simples 

instrumentos para a realização dos fins sociais – em autênticas formas de condução da 
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política6. Os movimentos totalitários do século XX, para filósofa, seriam exatamente 

exemplos que ilustrariam essa série de transformações. A título de conclusão sobre o 

diagnóstico de Arendt sobre a derrocada da concepção ocidental de autoridade, as seguintes 

passagens se destacam:   

 
“A autoridade, assentando-se sobre um alicerce no passado como sua inabalada pedra 

angular, deu ao mundo a permanência e a durabilidade de que os seres humanos necessitam 

precisamente por serem mortais – os mais instáveis e fúteis seres de que temos conhecimento. 

Sua perda é equivalente à perda do fundamento do mundo, que, com efeito, começou desde 

então a mudar, a se modificar e transformar com rapidez sempre crescente de uma forma para 

outra, como se estivéssemos vivendo e lutando com um universo proteico, onde todas as coisas, 

a qualquer momento, podem se tornar praticamente qualquer outra coisaέ”ΝΧχREσἒἦ,Νἀί1ἁΝc,Ν
p.132) 
 
“Pois se estou certa ao suspeitar que a crise do mundo atual é basicamente de natureza 

política, e que o famoso ‘declínio do Ocidente’ consiste fundamentalmente no declínio da 
trindade romana de religião, tradição e autoridade, com o concomitante solapamento das 

fundações especificamente romanas de domínio político, então as revoluções da era moderna 

parecem gigantescas tentativas de reparar essas fundações, de renovar o fio rompido da 

tradição e de restaurar, mediante a fundação de novos organismos políticos, aquilo que 

durante tantos séculos conferiu aos negócios humanos certa medida de dignidade e grandezaέ”Ν
(ARENDT, 2013 c, p.185)  
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