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A TENTATIVA ARENDTIANA DE CONCILIAR LIBERDADE E AUTORIDADE 

Rayane Batista de Araújo1 

 

RESUMO: No ensaio O que é autoridade? da coletânea Entre o passado e o futuro (1961), Hannah 
Arendt defende a tese de que o mundo moderno vivencia uma crise política da autoridade. Segundo a 
autora, uma crise constante e cada vez mais profunda de todas as autoridades tradicionais teria 
acompanhado o desenvolvimento do mundo moderno, e a noção de autoridade, outrora fundamental 
na teoria política, teria se tornado enevoada por controvérsia e confusão. Arendt afirma que pouca 
coisa acerca de sua natureza nos pareceria autoevidente ou mesmo compreensível, ou seja, nós não 
mais saberíamos o que é a autoridade, ela não mais seria reconhecida por nós enquanto tal. Uma vez 
constatada a crise, Arendt se propõe a reconsiderar o que a autoridade foi historicamente e, assim, 
resgatar o seu significado. No entanto, há uma tensão na exposição da autora: ao mesmo tempo em 
que ela defende que “a autoὄidade ὅempὄe exige obediência” e, poὄtanto, “a oὄdem autoὄitáὄia é ὅempὄe 
hieὄáὄquica”, ela também diὐ que “a autoὄidade implica uma obediência na qual oὅ homenὅ ὄetêm ὅua 
libeὄdade”έ ἡὄa, como é poὅὅível conciliar liberdade e obediência ou liberdade e autoridade? Em 
outras palavras, como posso estar submetido à algo ou alguém e, ainda assim, ser livre? O presente 
artigo tem por objetivo apresentar a tentativa arendtiana de conciliar liberdade e autoridade que, 
segunda a autora, teria sido o mesmo esforço de conciliação das revoluções modernas. Para esse 
propósito é imprescindível deter-nos sobre os conceitos de poder, autoridade, liberdade e ação política. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Arendt, autoridade, fundação, liberdade, ação. 
 
ABSTRACT: In the essay What is authority? from the book Between past and future (1961), Hannah 
Arendt supports the thesis that the modern world lives a political crisis of authority. According to the 
author, a constant, ever-widening and deepening crisis of each and every traditional authority would 
have accompanied the development of the modern world, and the notion of authority, once 
fundamental to political theory, would have become clouded by controversy and confusion. Arendt 
affirms that little about its nature would appear to us self-evident or even comprehensible, that is, we 
wouldn’t know anymoὄe what authoὄity iὅ, it wouldn’t be ὄecogniὐed by uὅ aὅ ὅuch anymoὄeέ 
σeveὄtheleὅὅ, theὄe iὅ a tenὅion in the authoὄ’ὅ pὄeὅentationμ at the ὅame time that ὅhe defendὅ that 
“authoὄity alwayὅ demandὅ obedience” and ὅo “the authoὄitaὄian oὄdeὄ iὅ alwayὅ hieὄaὄchical”, ὅhe alὅo 
ὅayὅ that “authoὄity implieὅ an obedience in which men ὄetain theiὄ fὄeedom”έ ἐut how iὅ it poὅὅible to 
conciliate freedom and obedience or freedom and authority? In other words, how can I be submitted to 
something or ὅomeone and ὅtill be fὄeeς The pὄeὅent aὄticle’ὅ aim iὅ to pὄeὅent the χὄendtian attempt to 
conciliate freedom and authority that, according to the author, was the same effort of conciliation of 
the modern revolutions. For this purpose, it will be necessary to examine the following concepts: 
power, authority, freedom and political action. 
 
KEYWORDS: Arendt, authority, foundation, freedom, action. 
 

I. A crise da autoridade 

Hannah Arendt (1906-1975) inicia o ensaio O que é autoridade? da coletânea Entre o 

passado e o futuro (1λθ1) faὐendo uma obὅeὄvação a ὄeὅpeito do título do textoμ “ἢaὄa evitaὄ 

mal-entendidos, teria sido mais sábio indagar no título: O que foi – e não o que é – 
                                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica da UFRJ, orientada pela Profa Marina 
Velasco. 
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autoὄidadeς” (χREσDT, 1λθ1, pέ λ1)2. Ao reformular a pergunta do título no pretérito, a 

autora já expõe nas primeiras linhas do ensaio a tese que irá defender no desenrolar do texto, a 

saber, que o mundo moderno vivencia uma crise política da autoridade e que nós não mais 

sabemos o que a autoridade é. O termo, outrora fundamental na teoria política, teria sido 

apropriado e deturpado ao longo da história de tal forma que hoje nós confundiríamos a 

autoridade com outros fenômenos diversos.  

A situação de falência da autoridade política no mundo contemporâneo teria permitido, 

segundo a autora, que movimentos totalitários e outros movimentos políticos do século XX 

com o intento de substituir o sistema partidário tirassem proveito dessa atmosfera de 

inὅtabilidade onde “o ὅiὅtema de paὄtidoὅ peὄdeὄa o ὅeu pὄeὅtígio e a autoὄidade do goveὄno 

não eὄa maiὅ ὄeconhecida” (χREσDT, 1λθ1, pέ λ1-92). No entanto, segundo Arendt, o 

sintoma mais significativo da crise, a indicar sua profundeza e seriedade, é ter ela se 

espalhado por áreas pré-políticas tais como a criação dos filhos e a educação,  

 
 

onde a autoridade no sentido mais lato sempre fora aceita como uma necessidade 
natural, requerida obviamente tanto por necessidades naturais, o desamparo da 
criança, como por necessidade política, a continuação de uma civilização 
estabelecida que somente pode ser garantida se os que são recém-chegados por 
nascimento forem guiados através de um mundo preestabelecido no qual nasceram 
como estrangeiros (ARENDT, 1961, p. 92). 

 

 

Arendt afirma então que por não reconhecermos nem mais essa forma simples e elementar de 

autoridade que governa as relações entre adultos e crianças e entre professores e alunos, que, 

por sua vez, serviu como modelo para uma grande variedade de formas de governo 

autoritário3 atὄavéὅ de toda a hiὅtóὄia do penὅamento político, “tanto na pὄática como 

teoὄicamente, não eὅtamoὅ maiὅ em poὅição de ὅabeὄ o que a autoὄidade ὄealmente é” 

                                                                 
2 Para traduzir as passagens de What is authority? aqui citadas, eu consultei a tradução brasileira feita por Mauro 
W. Barbosa e publicada pela editora Perspectiva em 2009 do livro, Entre o passado e o futuro, no qual se 
encontra o ensaio.  
3 χὅὅim como χὄendt o faὐ, eu faὄei uὅo do adjetivo “autoὄitáὄio(a)” no pὄeὅente texto que, poὄ ὅua veὐ, deve ὅeὄ 
entendido não como ὅinônimo de “deὅpótico” ou “ditatoὄial”, maὅ ὅignificando “que ou aquele que ὅe baὅeia na 
autoὄidade”, “que incita ὄeὅpeito”, “que impõe obediência”έ ἡu ὅeja, o teὄmo “autoὄitáὄio”, apeὅaὄ da ὅua 
contemporânea conotação negativa, deve ser aqui entendido no seu sentido original romano que, no final das 
contas, é o sentido positivo da palavra que a autora visa resgatar no ensaio em questão. 
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(ARENDT, 1961, p. 92)4. Em outras palavras, a época moderna teria não só desafiado uma ou 

outra forma de autoridade em diferentes esferas da vida, mas feito com que todo o conceito de 

autoridade perdesse completamente a sua validade. Uma vez constatada a crise, Arendt se 

propõe a reconsiderar o que a autoridade foi historicamente e assim resgatar o seu 

significado5. Nós viveríamos em uma época na qual certas noções, dantes claras e distintas, 

teriam perdido sua clareza e distinção por terem perdido seu significado na realidade público-

política, tais como as noções de autoridade e liberdade. Essas noções, não entanto, não 

perderam inteiramente sua importância no mundo atual e daí a relevância em recuperar seus 

significados. O meu objetivo no presente texto é percorrer o ensaio O que é autoridade? e 

apresentar a tentativa arendtiana de conciliar liberdade e autoridade. 

II. O que a autoridade nunca foi 

“χfim de evitar os mal-entendidos mais comuns e assegurar que visualizemos e consideremos 

o meὅmo fenômeno, e não uma ὅéὄie qualqueὄ de pὄoblemaὅ conexoὅ ou deὅconexoὅ”, χὄendt, 

antes de reconsiderar o que a autoridade foi historicamente, faz algumas observações acerca 

do que ela nunca foi. Porque a autoridade sempre exige obediência, ela é comummente 

confundida com alguma forma de poder ou com alguma forma de violência e, no entanto, 

segundo Arendt, a autoridade deve ser definida tanto em contraposição à coerção pela força 

quanto em contraposição à persuasão através de argumentos6.  

χὄendt afiὄma que “a autoὄidade exclui a utiliὐação de meioὅ exteὄnoὅ de coeὄção” poiὅ “onde 

a foὄça é uὅada, a autoὄidade em ὅi meὅmo fὄacaὅὅou”έ ἡu ὅeja, ὅe uma autoὄidade pὄeciὅa 

fazer uso da violência para ser obedecida, então ela não se basta, isto é, ela não é reconhecida 

enquanto tal porque uma autoridade legítima dispensa o uso da força. Nas palavras de Jean-

                                                                 
4 χREσDT, 1λθ1, pέ 11λμ “the neceὅὅity foὄ ‘authoὄity’ iὅ moὄe plauὅible and evident in child-rearing and 
education than anywhere else. That is why it is so characteristic of our own time to want to eradicate even this 
extὄemely limited and politically iὄὄelevant foὄm of authoὄity”έ É somente no ensaio Crisis in Education, da 
mesma coletânea, que a autora aprofunda no tema da perda da autoridade no âmbito privado, isto é, a perda da 
autoridade do professor na escola e a perda da autoridades dos pais no lar, tema este que não abordaremos no 
presente texto. 
5 É interessante notar o interesse da nossa autora por resgatar conceitos políticos centrais. Em The Human 
Condition (1958), por exemplo, Arendt trabalha com o conceito de ação, no ensaio What is freedom? (1961) ela 
conceitualiza liberdade e em On Revolution (1963) ela busca o significado de revolução. 
6 Mais adiante no texto, Arendt fará uma crítica aos teóricos, tanto liberais quanto conservadores, que 
“funcionaliὐam” todoὅ oὅ conceitoὅ e ideiaὅ, iὅto é, que englobam ὅob a meὅma denominação o que quer que 
preencha a mesma função. Assim, porque a violência preenche a mesma função que a autoridade, isto é, faz com 
que as pessoas obedeçam, então eles identificam violência e autoridade. Ver ARENDT, 1961, p. 101-104. 
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Jacqueὅ Rouὅὅeauμ “cedeὄ à foὄça é um ato de neceὅὅidade, não de vontade; é no máximo um 

ato de pὄudência”7έ χὅὅim, “cedeὄ à foὄça” e “ὄeconheceὄ uma autoὄidade” ὅão noçõeὅ 

inconciliáveis que não podem ser entendidas como a mesma coisa. 

Da meὅma foὄma, a autoὄidade é incompatível com a peὄὅuaὅão “a qual pὄeὅὅupõe igualdade e 

opeὄa mediante um pὄoceὅὅo de aὄgumentação”έ χὄendt afiὄma que “onde ὅe utiliὐam 

aὄgumentoὅ, a autoὄidade é colocada em ὅuὅpenὅo”έ ἡu ὅeja, ὅe é pὄeciὅo peὄὅuadiὄ o outὄo da 

minha autoridade por meio de argumentos para que assim ele me obedeça, isso significa que a 

relação de autoridade entre nós não é reconhecida anteriormente à efetiva emissão de ordens 

ou não seria preciso convencê-lo da minha autoridade para que ele obedeça à minha ordem. 

Em outras palavras, diferentemente da ordem igualitária da persuasão, a ordem autoritária é 

sempre hierárquica e, portanto, a relação de autoridade é reconhecida antes mesmo da emissão 

de ordens8. 

Portanto, temos que 

 
 
a relação autoritária entre o que manda e o que obedece não se assenta nem na 
razão comum nem no poder do que manda; o que eles possuem em comum é a 
própria hierarquia, cujo direito e legitimidade ambos reconhecem e na qual ambos 
têm seu lugar estável predeterminado (ARENDT, 1961, p. 93). 
 
 

Ainda neste momento de considerações iniciais do texto, Arendt realça a importância de se 

fazer distinções e critica o modo como tanto os escritores conservadores quanto os liberais 

têm tratado o problema da autoridade e, por implicação, o problema afim da liberdade no 

domínio da política desde o século XIX. Segundo a autora, esses escritores não enxergam as 

linhas distintivas que separam os governos tirânicos dos governos totalitários e esses dois, por 

sua vez, dos governos de autoridade. Arendt faz então uma breve distinção entre o governo 

autoritário, o governo tirânico e o governo totalitário, tendo como critério distintivo a 

liberdade9. 

                                                                 
7 ROUSSEAU, 1894, p.19-βίμ “δa foὄce est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut 
ὄéὅulteὄ de ὅeὅ effetὅέ ἑédeὄ à la foὄce eὅt un acte de néceὅὅité, non de volontéν c’eὅt tout au pluὅ un acte de 
prudence. En quel sens pourra-ce êtὄe un devoiὄς”έ 
8 Dentre as diferentes formas de governo, a autoritária seria a menos igualitária de todas na medida em que ela 
incorpora a desigualdade e a distinção como princípios. 
9 Ao fazer essa distinção Arendt considera também o aparato do governo, as formas técnicas de administração e 
a organização do organismo político e associa 1) o governo autoritário à figura da pirâmide, 2) o governo 
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A tirania se baseia no isolamento, isto é, 1) no isolamento do tirano em relação aos súditos, 

poiὅ ele goveὄna, ou melhoὄ, domina como “um” contὄa “todoὅ” poὄ meio da violência e de 

acordo com seu próprio arbítrio e interesse e 2) no isolamento dos súditos entre si que 

constituem uma massa de indivíduos isolados e desintegrados. Ou seja, o tirano está isolado 

no topo, “acima” de todoὅ oὅ demaiὅ, e eὅὅe “todoὅ” que o tiὄano opὄime ὅão iguaiὅ enquanto 

súditos, isto é, eles são igualmente servis à vontade do tirano, igualmente desprovidos de 

poder. Em uma tirania, portanto, os servos são privados de sua liberdade política por não 

poderem agir no espaço público, por não haver um espaço público organizado em que possam 

ὅe encontὄaὄ e inteὄagiὄέ Toda e qualqueὄ deciὅão política é tomada unicamente pelo tiὄano, “o 

lobo em foὄma humana”έ σo entanto, o âmbito privado parece permanecer isento do domínio 

tirânico. 

Já no governo totalitário, além da perda da liberdade política - porque o desejo do Führer, que 

é dinâmico e sempre em movimento, é a lei suprema -, nós temos também a perda de toda e 

qualquer forma de liberdade ou agir espontâneo. Por meio do terror, o regime totalitário 

suprime toda possibilidade de ação e dissolve toda forma de espaço entre os homens, mesmo 

no âmbito particular. Ou seja, no totalitarismo a liberdade é radicalmente abolida. 

O governo autoritário, por sua vez, é limitado por leis. A fonte da autoridade transcende ao 

corpo político, isto é, ela é externa à ele, porém a sede do poder é o povo. Como podemos 

perceber, Arendt distingue autoridade e poder. Ela chega mesmo a contrapô-los ao dizer que 

“a caὄacteὄíὅtica maiὅ pὄoeminente doὅ que detêm autoὄidade é não poὅὅuiὄ podeὄ” (χREσDT, 

1961, p. 122). Poder, para a nossa autora, não é a possibilidade de impor a própria vontade ao 

comportamento alheio como o descreve Weber. Na verdade, o que Weber denomina poder 

mais se aproxima do que Arendt chama de força, e poder e violência são coisas contraditórias 

no pensamento arendtiano: “é inὅuficiente diὐeὄ que podeὄ e violência não ὅão o meὅmoέ 

ἢodeὄ e violência ὅão opoὅtoὅν onde um domina abὅolutamente, o outὄo ὅe auὅenta”έ Dessa 

forma, o oposto da violência não é a não-violência mas justamente o poder. E isso porque 

Arendt entende o podeὄ enquanto conὅentimento, iὅto é, enquanto a “habilidade humana não 

apenaὅ paὄa agiὄ maὅ agiὄ em conceὄto” ὅem qualqueὄ conὅtὄangimento ou coeὄção exteὄnaέ 

Ou seja, poder é a habilidade de concordar livremente sobre um curso de ação comum. 

                                                                                                                                                                                                        

tirânico à figura da pirâmide com a destruição de todos os níveis intermediários entre o topo e a base, ou seja, 
com o topo suspenso sobre uma massa de indivíduos desintegrados e 3) o governo totalitário à estrutura da 
cebola. Ver ARENDT, 1961, p. 98-100 e ARENDT, 1962, p. 364-388. 
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III. O que foi autoridade? 

Se autoridade nunca foi o uso da força ou da violência, se ela também não é persuasão e se 

autoridade não é o mesmo que poder, afinal de contas o que foi autoridade? Ao se perguntar 

quais foram as experiências políticas que corresponderam ao conceito de autoridade e das 

quais ele brotou, Arendt constata que os gregos não tinham no âmbito da vida política 

qualqueὄ ὄefeὄência de autoὄidadeμ “nem a língua gὄega nem aὅ váὄiaὅ expeὄiênciaὅ políticaὅ da 

história grega mostram qualqueὄ conhecimento da autoὄidade” (χREσDT, 1λθ1, pέ 1ίζ)έ Iὅὅo 

significa que a autoridade nem sempre existiu, embora tenha atrás de si uma longa história. 

Entretanto, a filosofia política grega, em especial o pensamento platônico, teria influenciado 

decisivamente a noção de autoridade que estamos buscando - ao menos em parte porque os 

romanos adotaram os filósofos gregos como suas autoridades em assuntos do intelecto - e, 

portanto, é preciso voltar aos gregos para esclarecermos o conceito de autoridade que, como 

veremos mais adiante, tem a sua origem em Roma. 

Platão e Aristóteles teriam, de modo inteiramente diverso, mas a partir das mesmas 

experiências políticas, tentado introduzir algo de parecido com a autoridade na vida pública 

da pólis grega. Ambos buscavam uma alternativa tanto para a maneira grega usual de manejar 

os assuntos domésticos, isto é, a persuasão (péithein), quanto para o modo comum de tratar os 

negócios estrangeiros, isto é, a força e a violência (bía). Os dois filósofos pretenderam 

introduzir uma espécie de autoridade no manejo dos negócios públicos e na vida da pólis que 

contivesse a deterioração da pólis e tornasse plausível a distinção, no campo político, entre 

goveὄnanteὅ e goveὄnadoὅμ “toda comunidade bem oὄdenada é conὅtituída poὄ aqueles que 

goveὄnam e aqueleὅ que ὅão goveὄnadoὅ”10.  

Segundo interpretação arendtiana, depois do julgamento e condenação de Sócrates, Platão 

teria começado a desconsiderar a persuasão como guia para os homens e buscado algo que 

compelisse a multidão sem o uso efetivo de meios externos de violência, ou seja, Platão teria 

buὅcado um pὄincípio legítimo de coeὄçãoέ Ele teὄia tentado eὅtabeleceὄ a “autoὄidade” do 

filósofo no governo da pólis aproximando-o do perito: assim como o carpinteiro é competente 

para fazer mobílias ou o médico para curar o doente, o filósofo é competente para governar a 

cidade e isso porque ele pode contemplar as ideias do Bem e do Belo. Ou seja, o poder 

                                                                 
10 citação de A Política do Aristóteles (1332b12 e 1332b36) feita pela nossa autora (ARENDT, 1961, p.116) 
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coercivo repousaria nas ideias que são percebidas pelo filósofo que, por sua vez, as usaria 

como padrões aplicáveis para o comportamento das pessoas, padrões esses que transcendem 

“a eὅfeὄa doὅ aὅὅuntoὅ humanoὅ da meὅma maneiὄa que um metὄo tὄanὅcende todaὅ aὅ coiὅaὅ 

cujo compὄimento pode mediὄ, eὅtando além e foὄa delaὅ”έ Em outὄaὅ palavὄaὅ, “as ideias nas 

mãos do filósofo que é versado em ideias podem tornar-se regras ou padrões ou se converter 

em leiὅ”11. 

Como o vulgo não pode ter acesso à verdade como o filósofo, como a verdade não é objeto de 

persuasão e como a persuasão é a única maneira de lidar com a multidão, Platão sugere a 

invenção de contos acerca de uma vida futura com recompensas e punições enquanto um 

artifício para impor obediência àqueles que não se sujeitam ao poder coercivo da razão. Dessa 

forma, o vulgo deveria acreditar nos mitos do além como se eles fossem verdade e, assim, agir 

como se eles também contemplassem as ideias só acessíveis aos filósofos. Essa tentativa 

platônica para encontrar um conceito de autoridade em termos de governantes e governados 

foi fracassada aos olhos de Arendt porque os critérios de coerção propostos, por mais que não 

fizessem uso da força física propriamente, implicavam uma espécie de manipulação dos 

poucos aos muitos. 

Segundo Arendt, nós encontraríamos na filosofia política de Aristóteles e em seu apelo à 

natureza que estabelece a diferença entre os mais jovens e os mais velhos a segunda tentativa 

da filosofia grega estabelecer um conceito de autoridade. Aristóteles teria recorrido à 

diferença entre jovens e velhos enquanto o princípio da autoridade dos governantes, onde os 

últimos governariam os primeiros. No entanto, Arendt acredita que o próprio Aristóteles não 

teria se convencido desse critério de coerção porque ele é contraditório com a definição de 

comunidade política do próprio filósofo estagirita, segundo o qual a pólis é uma comunidade 

de iguais e, portanto, não pode haver diferença entre governantes e governados. Ou seja, a 

póliὅ é uma iὅonomia que gaὄantia a igualdade, “não poὄque todoὅ oὅ homenὅ naὅceὅὅem ou 

fossem criados iguais, mas, ao contrário, porque os homens eram por natureza (φ ) não 

                                                                 
11 JARDIM, 2011, p. 49-ηίμ “o plano ideal paὅὅou a conὅtituiὄ a ὄefeὄência, o padὄão ὅituado além do ὅenὅível, na 
direção do qual o olhar deve se voltar para que toda a realidade possa ser apreendida. A partir desse momento, 
dirigir e fixar corretamente o olhar na direção da ideia constitui a condição de apreensão da verdade e, por 
conseguinte, da realização da paideia ou da educação. A noção de que a ideia é um metro que serve para medir o 
conjunto do real contém a referência à atividade do artesão, o qual depende da definição de um modelo ideal 
para a execução da sua obra. Desse modo, um propósito instrumental passou a determinar a pesquisa da verdade. 
Ela não diz mais respeito ao desvelamento das coisas, ou melhor, este ficou subordinado a um dado subjetivo – a 
correção do olhaὄ na diὄeção da ideia”έ 
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iguais, e precisavam de uma instituição artificial, a polis, que em virtude de seu  os 

toὄnaὄiam iguaiὅ” (χREσDT, βίίθ, pέ βί-21). 

Além disso, a nossa autora pontua que a relação entre jovens e velhos é, em sua essência, 

educacional, e nessa educação nada mais é implicado a não ser o treino dos futuros 

governantes pelos governantes atuais. Essa relação é limitada no tempo e em seu desígnio e, 

ainda, se dá entre indivíduos que são potencialmente iguais, isto é, pessoas que não se 

encontὄam em uma oὄdem hieὄáὄquicaμ “a política, ou o diὄeito de paὄticipaὄ da condução doὅ 

negócioὅ públicoὅ, começa pὄeciὅamente onde teὄmina a educação” (χREσDT, 1λθ1, pέ 11λ)έ 

O fracasso de tais tentativas da filosofia grega em se estabelecer um critério legítimo para a 

autoridade é compreensível porque os gregos não tinham no âmbito da vida pública qualquer 

experiência política autoritária em que pudessem se basear. A noção platônica de uma medida 

ou padrão pelo qual as coisas terrenas devem ser julgadas, no entanto, vigorou e ela é, na 

verdade, a origem da exigência moderna de que os negócios humanos, resultados da fala e da 

ação, não tenham dignidade próprios mas se sujeitem ao domínio de algo exterior ao seu 

âmbito, isto é, se sujeitem à padrões gerais e transcendentes. Trata-se, porém, de uma 

exigência posterior à experiência romana que, como veremos a seguir, deu origem à palavra 

“autoὄidade” e ao ὅeu conceitoέ  

Segundo a nossa autora, a autoridade enquanto uma forma bem específica, que fora válida em 

todo o mundo ocidental durante longo período de tempo, foi em sua origem um fenômeno 

político não grego, mas romano, e derivado de um ato político específico, a saber, a fundação 

de Roma:  

 
 
a palavra auctoritas é derivada do verbo augere, “aumentaὄ”, e aquilo que a 
autoridade e os de posse dela constantemente aumentam é a fundação. Aqueles que 
eram dotados de autoridade eram os anciãos, o Senado ou os patres, os quais a 
obtinham por descendência ou transmissão (tradição) daqueles que haviam lançado 
as fundações de todas as coisas futuras, os antepassados chamados pelos romanos 
de maiores. A autoridade dos vivos era sempre derivativa, dependendo, como 
coloca Plínio, dos auctores imperii Romani conditoresque, da autoridade dos 
fundadores que não mais se contavam no número dos vivos (ARENDT, 1961, p. 
121-122). 
 

 
Na compreensão romana da autoridade política, a fonte da autoridade se encontrava 

exclusivamente no passado, na fundação de Roma e na grandeza dos antepassados. Arendt 
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obὅeὄva que “em Roma, a fundação da cidade e o eὅtabelecimento de ὅuaὅ leiὅ conὅtituíam o 

ato importante e decisivo ao qual todos os feitos e realizações posteriores tinham que ser 

relacionados a fim de adquirirem validade política e legitimação” (χREσDT, 1λλκ, pέ 1λη, 

nota 21). Ou seja, cada ato político romano deveria de uma forma ou de outra remeter ao 

momento da fundação, iὅto é, ao ὅagὄado início da hiὅtóὄia ὄomana e aὅὅim “ὅomaὄ”, 

“aumentaὄ”, “engὄandeceὄ” o peὅo do paὅὅadoέ χgiὄ ignoὄando a autoridade e tradição, isto é, 

agir sem padrões e modelos aceitos e consagrados pelo tempo, sem o prestígio da sabedoria 

dos pais fundadores, era inconcebível.  

Enquanto o poder emanava do povo, a autoridade advinha do Senado Romano, que era a 

instituição especificamente autoritária da República. O Senado não era o agente das ações 

políticas, mas seu autor, ou seja, quem inspirava toda empresa e cujo espírito se encontrava 

representado na ação. O Senado não era o responsável pela tomada de decisões políticas mas 

era quem aprovava ou desaprovava as ações, análogo aos áuspices que revelavam aprovação 

ou deὅapὄovação divina daὅ açõeὅ humanaὅέ ἡu ὅeja, o Senado eὄa quem “aumentava” e 

confirmava as ações por meio da assembleia dos anciães.  

Vemos então que não havia oposição entre liberdade e autoridade na república romana. A 

obediência voluntária - e não servidão voluntária no sentido descrito por Étienne de La Boétie 

- pode ser legítima desde que haja um fundamento sólido para aquilo que, desde os romanos, 

chamamos autoridade. A autoridade, apesar de se expressar em uma relação entre um que 

comanda e outro(s) que obedece(m), não se apoia na violência ou arbitrariedade. A autoridade 

pressupõe que tanto os que comandam quanto os que obedecem têm em comum o fato de 

reconhecerem a legitimidade do comando. Os que comandam têm o direito de comandar e 

seus comandos ou ordens são baseados em algo reconhecido por ambos12. Dessa forma, 

obedecer à uma autoridade reconhecida como legítima não limitaria a liberdade do cidadão, 

ao contrário, a afirmaria e a confirmaria. 

Com a decadência do Império Romano e o desaparecimento de uma ordem secular estável, a 

Igreja passa a assumir a responsabilidade pelos problemas seculares e ocorre então nesse 

período da história uma amálgama das instituições políticas romanas com as ideias filosóficas 

gregas: a autoridade agora cristã, cuja fonte são os mandamentos de Deus, passa a ser algo 

que ela nunca havia sido antes para os romanos, isto é, algo que transcende o âmbito político e 
                                                                 
12 ARENDT, 1953, image 1. 
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lhe legitima de fora, do exterior. A autoridade da Igreja se apoia no laço de crença entre 

aqueles que comandam e aqueles que obedecem. Ou seja, a autoridade passou a ser vista 

enquanto enraizada em uma fonte que transcendia o âmbito político. Dessa maneira, com a 

autoridade assentando-se sobre uma fonte absoluta como sua inabalada pedra angular, o 

mundo ganhou a permanência e durabilidade de que os seres humanos necessitam 

pὄeciὅamente poὄ ὅeὄem moὄtaiὅ, iὅto é, “oὅ maiὅ inὅtáveiὅ e fúteiὅ ὅeὄeὅ de que temoὅ 

conhecimento” (χREσDT, 1λθ1, pέ λη)έ ἑom o poὅteὄioὄ advento da ὅeculaὄiὐação e a peὄda 

dessa sanção religiosa no âmbito político, a perda da autoridade equivaleu à perda do 

fundamento do mundo, isto é, da permanência e segurança do meio em que vivemos. 

III. As revoluções enquanto tentativas de restauração da autoridade 

Apesar da crise da autoridade, ou melhor, devido à ela, χὄendt conὅtata que “exiὅte em noὅὅa 

história uma espécie de acontecimento para o qual a noção de fundação é central, se não o 

maiὅ impoὄtante”, a ὅabeὄ, aὅ ὄevoluçõeὅ da idade modeὄnaέ Eὅὅaὅ, em eὅpecial a Revolução 

Francesa e a Revolução Americana, apaὄecem aoὅ olhoὅ de χὄendt como “giganteὅcaὅ 

tentativaὅ de ὄepaὄaὄ eὅὅaὅ fundaçõeὅ”, iὅto é, “ὄenovaὄ o fio ὄompido da tὄadição e de 

restaurar, mediante a fundação de novos organismos políticos, aquilo que durante tantos 

séculos conferiu aos negócios humanoὅ ceὄta medida de dignidade e gὄandeὐa”, a ὅabeὄ, a 

autoridade. Em outras palavras, as revoluções modernas, que têm por objetivo fundar a 

liberdade e novos corpos políticos, são também e ao mesmo tempo tentativas de restaurar a 

autoridade perdida, isto é, tentativas de conferir estabilidade à vida política. 

Ao escrever sobre a tarefa que se impõe aos revolucionários uma vez instaurada a revolução, 

a saber, a tarefa da fundação da liberdade, no quarto capítulo de Sobre a Revolução (1963), 

Arendt descreve que tal empresa deixa os homens das revoluções perplexos pois os coloca 

diante do pὄoblema de um novo início “de uma maneiὄa fὄontal e ineὅcapável”έ Eleὅ ὅe 

encontὄaὄiam naquele momento definidoὄ que é o hiato entὄe o “não maiὅ” e o “ainda não”13. 

Tudo o que decidirem fazer, todas as medidas que resolverem tomar poderiam igualmente não 

serem feitas e tomadas ou feitas e tomadas de outra forma. E o que quer que for feito definirá 

o rumo da revolução e da história. Há aí o caráter imprevisível e arbitrário da ação elevado à 

                                                                 
13 χREσDT, 1λικ, pέ βίζμ “The legendaὄy hiatuὅ between a no-more and a not yet clearly indicated that freedom 
would not be the automatic result of liberation, that the end of the old is not necessarily the beginning of the new, 
that the notion of an all-poweὄful time continuum iὅ an illuὅion”έ 
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sua potência máxima na medida em que a ação em jogo agora não é uma ação corriqueira 

qualquer, mas a ação fundadora. O que está em questão nada mais é do que a tarefa concreta 

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

permanência do que foi conquistado durante o processo revolucionário.  

A tarefa da fundação, isto é, o estabelecimento de um novo início, de um novo corpo político, 

vem acompanhada da tarefa de legislar, de criar e impor aos homens uma nova autoridade. 

Mas onde buscar a fonte desta nova autoridade? Em uma época secularizada não se pode mais 

basear a autoridade no poder divino dos reis ou em qualquer sanção religiosa. E, no entanto, 

esse período da história nos legou a exigência de padrões absolutos que são inalcançáveis, 

impossíveis para nós, meros mortais. O problema em se impor padrões absolutos à esfera 

política é que a vida pública é constituída de problemas e relações humanas cuja própria 

essência é relativa e não absoluta. Ou seja, o problema em se encontrar um absoluto para o 

âmbito da política, que consiste em relações humanas mundanas, é insolúvel14. 

Assim, a principal preocupação dos revolucionários foi redescobrir não só a liberdade mas 

também a secularidade. Porém, as tentativas de restaurar a autoridade por meio das revoluções 

e sob bases imanentes têm malogrado, isto é, terminado ou em restauração ou em tirania, e 

iὅὅo paὄece indicaὄ que “meὅmo eὅteὅ últimoὅ meioὅ de ὅalvação pὄopoὄcionadoὅ pela tὄadição 

se tornaram inapὄopὄiadoὅ” (χREσDT, 1λθ1, pέ 1ζ1)έ χ autoὄa enceὄὄa o enὅaio ὅem 

apresentar propriamente uma solução para o problema do absoluto, isto é, o problema de 

como fundar um novo corpo político, em uma época secularizada, sob bases imanentes, sem 

recorrer à sanção religiosa ou à qualquer natureza transcendente. Mais do que respostas, a 

autora nos deixa no texto a sua admiração pela crise da autoridade, admiração (thaumázein) 

eὅta que nada maiὅ é do que o início de toda e qualqueὄ filoὅofiaμ “Quem pode negaὄ (έ..) que 
                                                                 
14 Em On Revolution, Arendt escreve que o que pode garantir a permanência do que foi conquistado durante o 
processo revolucionário é a criação de uma Constituição. A criação de uma Constituição serviria de padrão e 
pilar, ela criaria vínculos que os atores responsáveis pela fundação estabeleceriam com o passado e com o futuro. 
Ela representaria, assim, o momento de enraizamento da fundação do corpo político na História.  

O conteúdo concreto da Constituição é o estabelecimento de um sistema de poder inteiramente novo, um 
governo constitucional, isto é, um governo limitado. Arendt esclarece que a noção de governo constitucional 
nada tem de ὄevolucionáὄio em ὅua gêneὅe ou conteúdoν ela ὅignifica ὅimpleὅmente “um goveὄno limitado por 
leiὅ e a ὅalvaguaὄda daὅ libeὄdadeὅ civiὅ poὄ meio de gaὄantiaὅ conὅtitucionaiὅ”έ σo entanto, há um elemento 
genuinamente revolucionário na criação de uma Constituição, a saber, ela não é o ato de um governo, e sim de 
um povo constituindo um governo. Ou seja, na criação de uma Constituição, é o povo quem presenteia o governo 
com uma Constituição e não o contrário. Dessa forma, a Constituição antecede o governo e o governo é apenas 
fruto da Constituição. 
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o desaparecimento de praticamente todas as autoridades tradicionalmente estabelecidas têm 

ὅido uma daὅ caὄacteὄíὅticaὅ maiὅ eὅpetaculaὄeὅ do mundo modeὄnoς” (χREσDT, 1λθ1, pέ 

100). 
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