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1 INTRODUÇÃO 

 
O pensamento político de Hannah Arendt (1906-1975) investiga o espaço 

público; isto é, a vida conjunta que se dá a partir da condição humana da 
pluralidade. Assim, Arendt evidencia na política a reflexão acerca do poder, da 
alteridade e da capacidade da imaginação para criar o novo no pensar, no querer e 
no julgar.  

Todavia, o curso da Modernidade, revelou entraves à plena manifestação 
dessa pluralidade – como diagnosticado também por Foucault (1983), a partir da 
biopolítica; pela própria Arendt, na discussão acerca da esfera hibrida do social; e, 
contemporaneamente, aquilo que Deleuze (1992) chamou de controle.  Segundo 
Agamben (2004), ressalvadas as suas particularidades, é comum a percepção da 
inserção da vida (em sentido exclusivamente biológico) na política e do poder 
soberano enquanto evidência de uma consciência fragmentada, que, por sua vez, 
dificulta a emergência de práticas políticas republicanas.  

Partindo do modelo biopolítico e da teoria jurídico institucional do poder, na 
tentativa de transcendê-los – segue-se Agamben (2014)-, em sua proposição de um 
poder desconstituinte, que preserve o dissenso e a ação política em oposição a um 
estado que se porta enquanto mero gestor de conflitos. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A presente investigação está sendo desenvolvida a partir da leitura e do 
fichamento das obras de Arendt (Origens do Totalitarismo, A Condição Humana e 
Sobre a Revolução). Além disso, também foram consultados obras de estudiosos do 
pensamento de Arendt e outros pensadores que dialogam e atualizam sua obra 
(Giorgio Agamben e Michel Foucault, conforme citações abaixo). Nesse sentido, 
uma importante parte das conexões aqui expostas foi extraída de uma recente 
conferência proferida por Agamben e denominada de “como a obsessão por 
segurança muda a democracia” (2014).  
 
3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO) 
 

Os pontos de partida para esta pesquisa foram as discussões iniciadas no e 
os estudos junto ao Grupo de Estudos Hannah Arendt (GEHAr/UFPel). O material de 
apoio da pesquisa é bibliográfico, exigindo, por isso, uma leitura aprofundada e uma 
análise filosófica e jurídica, além de sociológica, histórica, em especial, para a 
problemática de fundamentação filosófica da Política e do Direito. 
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4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  
 

   A premissa desenvolvida por Arendt do “direitos a ter direitos”, em sua obra,  
é a expressão fundacional de uma forma de reconhecimento, ancorada na 
intersubjetividade dos atores políticos. O ser humano, nesse viés, possui apenas um 
direito que transcende todos os demais: o de nunca ser excluído da participação na 
comunidade. Afinal, se “excluído da participação na gerência dos negócios públicos 
que envolvem todos os cidadãos, o indivíduo perde tanto o lugar a que tem direito na 
sociedade quanto a conexão natural com os seus semelhantes.” (ARENDT, 1989, p. 
170)  
 Na Modernidade, entretanto, essa conexão é obstacularizada pelo hidridismo 
entre os assuntos públicos e privados por parte do “social”, quando a publicidade do 
espaço público e as questões biológicas passam a implicar-se. Por sua vez, 
Foucault diagnostica nessa esfera híbrida o surgimento de mecanismos para tornar 
os corpos dóceis e normalizados, a fim de aumentar a produtividade econômica (Cf. 
FOUCAULT, 1983, p.195). Partindo desses pressupostos, Agamben conclui que, 
com a difusão dos mecanismos de segurança, a identidade deixa de ser 
estabelecida pelo reconhecimento político e passa a atender aos critérios biológicos. 
Constitui-se, então, “uma identidade sem a pessoa, na qual o espaço da política e da 
ética perde o seu sentido e tem de ser pensado a partir do zero” (AGAMBEN, 2014).  
Por isso, retoma-se a desafiadora tarefa de lidar com uma consciência fragmentada 
e reconstruir o pensamento em momentos de crise. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O diagnóstico acerca das limitações ao real exercício político exposto por 
Agamben retoma as criticas de Arendt aos fundamentos do constitucionalismo 
francês e a formação da vontade política. Nesse sentido, torna-se premente a 
necessidade de atenção às potencialidades dos movimentos de resistência 
enquanto espaços de “criação” da política. Busca-se, assim, retornar às categorias 
do pensamento político arendtiano para analisar as possíveis reconfigurações 
necessárias aos princípios do “Estado de direito” e sua atuação efetiva enquanto 
garantidor dos Direitos Humanos a fim de construir um mundo comum vivificado pela 
potencialidade do novo. 
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