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CRISE DO ESTADO-NAÇÃO E VIRTUDE DO FEDERALISMO: 
UMA INCURSÃO POR HANNAH ARENDT

JOSÉ MANUEL CUNHA

Pequeno ensaio, inspirado no pensamento de H. Arendt, no qual se sublinha que o poder 
é distinto da soberania — se aquele pertence ao povo, esta deve ser exercida por órgãos diversos, 
cujo poder se anule mutuamente, embora, paradoxalmente, ao anular-se, gere mais poder e mais 
legitimidade.  Desse conspecto, a União Europeia nasce de tentativas pós-nacionais e pós-impe-
riais de estabelecer a união entre os povos, as nações e os Estados europeus, com o objectivo 
central de impedir (para sempre…) a guerra na Europa; tais tentativas começaram pelo meio mais 
evidente de atingir a paz e os bons costumes — o estabelecimento da liberdade de comércio, e, 
mais tarde, da liberdade de prestação de serviços e, mais tarde ainda, da liberdade de circulação 
de pessoas (a “liberdade de residência” dos filósofos).

A CRISE DO ESTADO-NAÇÃO, ATÉ AO FIM DA II GRANDE GUERRA

O que é o Estado-nação?  O conceito de Nação remetia tradicionalmente 
para um ponto de vista histórico-cultural — “pertencem à mesma nação todos 
quantos nascem num certo ambiente cultural, feito de tradições e costumes, 
geralmente expresso numa língua comum, actualizado num idêntico conceito 
de vida e dinamizado pelas mesmas aspirações de futuro e os mesmos ide-
ais colectivos”1.

Os atributos reconhecidos do Estado nação podem dizer-se2: uma alma, 
um princípio espiritual (Renan); um “ser vivo” (Herder), organizado (Morin); o 
fruto de uma Constituição aplicando-se a um território; território delimitado e 
ocupado por uma população homogéneas, praticando uma ou várias línguas, 
uma ou várias religiões, mas animado do propósito de viver em comum; um 
território em que se desenvolve a autoridade de um Estado com uma admi-
nistração, educação (escola), um exército, uma regulamentação económica e 

1 CAETANO, Marcello, op. cit., pág. 123.
2 SARGET, Marie-Noëlle, De l´Identité Locale à l´Identité Européenne: Une Mutation?, in ABDEL-

MALEK, Ali Aït (dir.), Le Territoire entre l´Europe et l´État-Nation, Presses Universitaires de 
Rennes, 2006, pág. 57. 
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social; uma unidade económica, com a proximidade de um mercado e trocas 
comerciais privilegiadas.

Modernamente, porém, e aqui radica a universalidade da aplicação do 
conceito de Estado-nação, tendeu-se á justaposição dos conceitos de Estado 
e Nação, sem que se tornassem sinónimos.

Nação passa assim a constituir “um ser colectivo indivisível, titular da 
soberania, que é composto pela universalidade dos nacionais, todos iguais 
na sua qualidade de cidadãos, sem nenhuma distinção de raça, de etnia, de 
língua, de religião ou de sexo”3.  Todavia, é no seguimento das modernas 
revoluções, desde a francesa (que não da americana), até aos nacionalismos 
emergentes do colonialismo, em meados do século XX, que assistiremos à 
aspiração de concordância entre Estado e Nação (melhor se diria entre Nação 
e Estado, pela relevância que a memória dá àquela) enquanto tendência 
histórica de fazer coincidir a nação jurídica com a nação socio-política4.

A sociedade mundial continua a ser composta, nos dias de hoje, por 
estados nacionais — alguns dos Estados, que podemos chamar territoriais, 
ascendem à Paz de Westfalia, de 1648; outros, porém, foram constituídos 
com base na nação (como a Itália ou a Alemanha) — os seus protagonistas, 
ao invés de diplomatas e militares (o “núcleo racional” do Estado), foram antes 
os apologistas da nação — escritores e historiadores, eruditos e intelectuais5.  
O velho chamamento etno-nacional esteve presente nas independências 
coloniais do sec. XX, bem como nas novas nacionalidades saídas do desa-
parecimento da influência soviética sobre o Leste europeu.  Da mesma forma 
que o uso clássico da língua pelos romanos, quer “natio”, quer “gens”, são 
conceitos opostos a “civitas” — originalmente as nações constituíam comuni-
dades de origem, integradas geograficamente pelo acordo e por relações de 
vizinhança e culturalmente por uma língua, costumes e tradições comuns, 
desligadas da organização estadual6.

Falávamos atrás das revoluções francesa e americana — na verdade, 
a América nunca se reivindicou do Estado-nação, pela razão simples de que 
foi criada do “nada” político ou jurídico e do nada da “tradição”, apenas a 
partir da revolução e da Constituição instituída que se lhe seguiu.  “Este 
país não está unido nem por uma herança, nem pelas recordações, nem 
pelo solo, nem pela língua, nem por uma origem idêntica; não há america-
nos indígenas, à parte os Índios; todos os restantes são cidadãos, e estes 
cidadãos apenas se encontram unidos por uma coisa — e é muito — a 
saber, que nos tornamos cidadãos dos Estados Unidos pela simples acei-

3 VAN MINH, Tran, Théorie Générale de l´État — Recherches sur la Notion Juridique d´État-nation, 
Paris, 1980, págs. 187 e ss. e 233, cit. in AMARAL, Freitas do, Polis — Enciclopédia, Verbo 
Editora, II vol., pág. 1139.

4 VAN MINH, Tran, op. cit., págs. 239 e ss., cit. in AMARAL, Freitas do, loc. cit.
5 HABERMAS, Jürgen, La Inclusión del Outro (Estudios de Teoria Politica), Paidos, Barcelona, 

1999, pág. 81. 
6 HABERMAS, Jürgen, La Inclusión del Outro…, pág. 86.
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tação da Constituição”7.  As minorias puderam aí aceder à cidadania sem 
ter de pagar o preço da assimilação8.

O êxito do Estado nacional europeu explica-se, em grande medida, pelas 
vantagens trazidas pelo Estado como tal: o poder executivo separado do poder 
régio, uma organização administrativa profissionalizada e tecnicizada, uma 
auto-afirmação exterior, perante os demais Estados; mas sobretudo, e mais 
importante, encontra-se o facto de o Estado confiar à “sociedade civil”, ao 
mercado, as tarefas produtivas; estas assumem uma lógica própria, distante 
de qualquer controlo estadual.  Nasce a distinção entre direito privado e direito 
público9.

A Constituição assume assim, na América, um assumido “não Estado-
-nação” um carácter único e fundador.  Poderemos assim dizer que aí reina 
a lei, que não os homens10.

Já na Europa, a sobreposição da ideia de “nação étnica” à ideia de 
“estado” converteu-se num mecanismo que funcionava bem como defesa 
contra o estranho, designadamente como desvalorização das outras nações 
e como delimitação das minorias nacionais, étnicas ou religiosas11.  A vincu-
lação do nacionalismo ao anti-semitismo trouxe ao Estado-nação europeu, em 
consequência, um apogeu de crise e de impasse no decurso do século XX.

Desde logo, a partir dos alvores do ocorrido em 4 de Agosto de 1914 e 
no seguimento da I Guerra Mundial, o fenómeno inflacionário e o generalizado 
descontrolo monetário, o desemprego, contribuíram para a destruição de uma 
classe de pequenos possuidores, até aí seguros do respectivo estatuto social.  
As guerras civis que sucederam não apenas foram mais cruéis e sangrentas 
que as que as precederam, como trouxeram consigo a emigração de grupos 
étnicos ou religiosos que não obtinham acolhimento ou assimilação em lado 
nenhum12.  Sem pátria (que abandonavam) e sem Estado que os assimilasse, 
encontraram-se sem Nação e sem Estado.  Pior pois que aqueles que se 
viam privados de estatuto económico, encontravam-se ainda aqueles que 
tinham sido despojados de estatuto social, isto é, das meras possibilidades 
de trabalhar ou possuir, integrantes do núcleo inalienável dos Direitos do 
Homem.

A isto se acrescente o ódio que, ainda que presente antes da guerra, 
passou a jogar um papel preponderante na cena política das relações interna-
cionais, designadamente na calma enganadora dos anos 20, ódio que, ao 
contrário do que se passara nas revoluções que a Europa conhecera, não tinha 

7 ARENDT, Hannah, Discussion Télévisée avec Roger Herrera, Outubro de 1973, in ARENDT, 
Hannah, Édifier un Monde, Interventions 1971/75, Seuil, 2007, pág. 133, também disponível 
a partir de www.youtube.com. 

8 POIZAT, Jean-Claude, Hannah Arendt — Une Introduction, Agora, 2003, pág. 324.
9 HABERMAS, Jürgen, La Inclusión del Outro (Estudios de Teoria Politica), Paidos, Barcelona, 

1999, pág. 85.
10 ARENDT, Hannah, Discussion Télévisée avec Roger Herrera (…), págs. 133 e 134.
11 HABERMAS, Jürgen, La Inclusión del Outro…, pág. 87.
12 ARENDT, Hannah, L´Impérialisme (Les Origines du Totalitarisme), Fayard, Paris, 2002, pág. 251.

11
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um destinatário directo, fosse uma classe social, uma potência estrangeira, um 
sistema político, e portanto podia virar-se contra tudo ou contra todos, consoante 
as circunstâncias do momento.  Isto se notava sobretudo nos países vencidos 
pela guerra, e, dentro de todos os países, em conflitos generalizados entre 
nacionalidades, e, dentro destas, entre minorias e maiorias.

A incapacidade dos Estados-nação do pós-guerra, na Europa Oriental, 
para integrar as minorias, e na Europa Central e Ocidental, designadamente 
provenientes da implosão dos Impérios Russo e Austro-Húngaro, para integrar 
os apátridas, concedendo-lhes os Direitos Humanos que concediam aos seus 
nacionais, forneceram os elementos da desnacionalização necessários, 
leit-motiv potente para os argumentos das políticas totalitárias, que puderam 
assim ser impostas sem resistência, basicamente com fundamento na perse-
guição dos indesejáveis13.  A mais não podia ajudar a memória da Revolução 
francesa, que, se é certo que proclamara a Declaração dos direitos do homem 
e do cidadão, tinha-o feito em conjunto com a proclamação do princípio da 
soberania da Nação — talvez por isso, a protecção das minorias tivesse sido 
deixada a cargo da Sociedade das Nações.

É assim que o Estado-nação europeu foi torpedeado, pelo exterior, pelo 
avanço irresistível do imperialismo e do anexionismo dos Estados gigantes 
(únicos para os quais se não colocavam questões de soberania), e isto porque 
se o Estado-nação pressupunha para o seu aparecimento e desenvolvimento 
uma população homogénea e solidamente enraizada num território e se 
encontrava, nestas condições, em flagrante impotência ou declínio14; o simples 
facto de, à crise económica, se dever acrescentar os estatutos especiais das 
minorias tornava praticamente insustentável o “fardo” dos novos Estados.

Mais cedo ou mais tarde, no contexto do Estado-nação, as minorias 
deveriam ser ou assimiladas ou liquidadas15.  Acresce aos apetites dos 
grandes Estados que significativa parte das minorias podiam reivindicar-se da 
“sua nação”, ainda que não do “seu Estado”, como acontecia com inúmeros 
russos ou alemães.  Na Europa, as minorias eram, aliás, em número total, 
superiores até às populações dotadas de Estado — pode todavia afirmar-se 
que, na Europa meridional, duas nacionalidades minoritárias se encontravam 
presentes em todos os Estados, quais fossem os Alemães e os Judeus.

A cena política dos anos 30 consagrou assim a supremacia do Estado-
-nação (consagrando-a até enquanto direito à autodeterminação nacional), 
mas afirmou-a enquanto pressupondo a supremacia da Nação, que não a 

13 ARENDT, Hannah, L´Impérialisme (Les Origines du Totalitarisme), pág. 254.
14 ARENDT, Hannah, L´Impérialisme (Les Origines du Totalitarisme), pág. 256.  O princípio do 

Estado-nação não podia ser introduzido na Europa Oriental, onde claramente se não podia 
pretender que os eslovacos fossem os iguais dos checos na Checoslováquia, ou ainda se 
pensarmos na situação dos Croatas e dos Eslovenos na Jugoslávia.  Falamos de cerca de 
100 milhões de europeus que não haviam atingido o estádio da liberdade e da auto-deter-
minação nacional, estatuto que já espreitava nas antigas colónias.

15 ARENDT, Hannah, L´Impérialisme (Les Origines du Totalitarisme), pág. 260.
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supremacia da lei ou das instituições estaduais e abstractas.  Daí que Hitler 
pudesse proclamar a máxima “o Direito é o que é bom para o povo alemão” 
— a opinião pública fazia-se ouvir directamente, sem hipocrisias ou restri-
ções16.  A situação apenas se agravou com a novidade da proliferação dos 
“apátridas”, populações de origem nacional, mas privadas de quaisquer direi-
tos próprios de nacionais de um Estado, designadamente por via de revoluções 
ou guerras civis sobrevindas nos Estados — russos, arménios, húngaros, 
alemães e cerca de meio milhão de espanhóis.  Ficava consagrada uma 
política estadual que, mesmo que não totalitária, encontrava-se já contaminada 
pelo próprio “vírus” totalitário17, pois não tolerava já a mínima oposição inte-
rior, por parte dos seus próprios cidadãos, e não disfarçava já que as sobe-
ranias entre Estados vizinhos poderiam travar uma luta de morte, mesmo em 
tempo de paz18.

Desta forma, os direitos humanos, classificados como inalienáveis pelas 
revoluções dos séculos XVIII e XIX, tornaram-se privilégio exclusivo dos cida-
dãos dos países mais prósperos e mais civilizados, enquanto, para os “des-
locados” (agora assim tratados) se encontrava reservado futuramente o campo 
de concentração.  Aliás, o símbolo maior dos Direitos do Homem, o Direito 
de Asilo, cuja origem remontava à própria origem da vida civilizada, foi abo-
lido19, mais ainda para os refugiados, minorias à parte que não possuíam 
qualquer desejo de assimilação pela naturalização, e, obviamente, também 
não estavam na disposição de ser repatriadas20.

16 ARENDT, Hannah, L´Impérialisme (Les Origines du Totalitarisme), pág. 264.
17 De outro ângulo, ROVIELLO, Anne-Marie, Les Intelectuels Modernes: Une Pensée An-Éthique 

et Prétotalitaire, in Politique et Pensée, Colloque Hannah Arendt, Payot (Petite Bibliothèque), 
Paris, 1989, pág. 323, citando a Autora: o sujeito ideal do reino totalitário não é nem o nazi 
convencido, nem o comunista convencido, mas o homem para quem a distância entre o facto 
e a ficção (i.e., a realidade da experiência) e a distinção entre verdadeiro e falso (i.e., as 
normas de pensamento) não existem mais, o homem incapaz de sentir a realidade do mundo 
e o sentido ou a ausência de sentido do que se produz aí, sendo correlativamente o indivíduo 
incapaz de se interrogar sobre a veracidade e o sentido dos discursos sobre o mundo.

18 ARENDT, Hannah, L´Impérialisme (Les Origines du Totalitarisme), pág. 268.  A Autora dá como 
exemplo de um tal comportamento, já em 1916, de Portugal, quando determinou a desnatu-
ralização automática de pessoa nascida de pai alemão.

19 ARENDT, Hannah, L´Impérialisme (Les Origines du Totalitarisme), págs. 270 a 272 e 275 a 
pág. 274 desta obra, a Autora referencia que os Tratados sobre minorias, designadamente 
as minorias vulneráveis de judeus e arménios, também serviram de instrumento para isolar 
grupos, em vista da sua eventual expulsão.  A fls. 284, menciona elucidativamente que, 
embora as políticas dos governos se opusessem formalmente, por vezes de forma dura, como 
entre os governos francês de Léon Blum e o III Reich, as relações entre a Gestapo e a 
polícia francesa “nunca foram mais cordiais”.

20 Se as condições actuais, depois do estabelecimento da Convenção de Genebra de 1951, sob 
a égide da O.N.U., bem como da aceitação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 
e do respectivo art. 3.º, por parte de todos os Estados Europeus, alterou significativamente os 
dados da questão relativamente às minorias refugiadas, revelando uma consciência mais exi-
gente dos direitos do homem, continuam a existir nos campos de refugiados ocidentais, aca-
badas as divergências ideológicas Leste-Oeste, senão as condições arendtianas da “superflui-
dade humana”, pelo menos um esquema de hierarquização dos humanos: os campos acolhem 
aqueles que “não se parecem connosco”, não os supérfluos, mas os invisíveis — LOCHAK, 
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Os apátridas causavam ainda o maior incómodo de aceitar viver fora da 
protecção fosse da lei do Estado de residência, fosse de qualquer outra lei, 
tornando-se assim potenciais criminosos, a não ser que gozassem do estatuto 
super-excepcional de se tratarem de génios ou de cidadãos reconhecidos pela 
própria humanidade.

Na história das minorias, assumiram relevo especial os apátridas por 
excelência — os Judeus.  Tal como a maioria dos Arménios, não possuíam 
um solo, um território, embora, encontrando-se disseminados por diversos 
Estados, com excelentes relações internacionais, representassem também a 
minoria por excelência, apenas passível de defesa por parte das organizações 
internacionais21.  Tudo isto porém, passou à história quando Hitler iniciou a 
perseguição sistemática de Judeus, tornando-os “a minoria por excelência”, 
mesmo entre os demais Estados com minorias.

Os campos de concentração, designadamente na Alemanha totalitária, 
incluíam criminosos (e isso era, em absoluto, necessário, para a própria legi-
timação social dos campos), e prisioneiros políticos: estes, apesar da ilegiti-
midade da sua detenção, aos olhos da tolerância, tinham ao menos uma 
noção subjectiva da razão da sua detenção, que se encontrava em acções, 
em suspeitas alheias ou então numa pertença mais ou menos acidental a 
grupos com reprovação política ou que o sistema legal do país não definia 
ou não aprovava.

Mas os campos de concentração passaram, na Alemanha e na Rússia, 
a ser ocupados também por grupos que as autoridades desprezavam, mas 
que poderiam ser classificados como “inocentes”, em todo o alcance do 
conceito, “cobaias ideais para conduzir a bom termo a experiência da abo-
lição e da destruição da pessoa jurídica, e que, em consequência, formavam, 
tanto quantitativa, como qualitativamente, a principal categoria da população 
dos campos.  Este princípio encontrou a sua mais completa realização nas 
câmaras de gás, as quais, quanto mais não fosse por via da sua enorme 
capacidade, não eram destinadas a casos particulares, mas às pessoas em 
geral”22.

Mas, nota a Autora23, o facto de a questão do “solo” ou do “território” 
ter sido resolvida, a seguir à guerra, para o povo Judeu, com a criação do 
estado de Israel, criou, por sua vez, novos apátridas e “sem-direitos”, na 
pessoa de centenas de milhar de árabes palestinos; o mesmo se veio a 
reproduzir mais tarde na Índia, e em todos os Estados criados à imagem do 
Estado-nação, após a II Guerra Mundial.

Danielle, in KUPIEC, Anne, LEIBOVICI, Martine, MUHLMANN, Géraldine e TASSIN, Étienne, Hannah 
Arendt — Crises de L´État-Nation, Sens et Tonka, Paris, 2007, pág. 180.

21 ARENDT, Hannah, L´Impérialisme (Les Origines du Totalitarisme), Fayard, Paris, 2002, pág. 285.
22 ARENDT, Hannah, Le Système Totalitaire (Les Origines du Totalitarisme), Seuil (Essais), Paris, 

2005. págs. 259 a 264.
23 ARENDT, Hannah, L´Impérialisme (Les Origines du Totalitarisme), pág. 286 e 287.
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Desta forma, e se as leis não são iguais para todos, cessa a razão de ser 
do Estado-nação e cresce o poder do governo por mera acção policial.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada na 
sequência da Revolução Francesa, declarava o Homem a verdadeira fonte 
da lei, já não a tradição histórica ou o comando divino — todavia, a invocação 
dos direitos e a sua defesa não poderia ser feita pelo Homem sozinho, antes 
pelo Homem organizado em grupo social, e é por isso que os Direitos Huma-
nos se ligaram rapidamente, e nomeadamente durante todo o século XIX, à 
questão da emancipação nacional.  Por aí mesmo o desdém face às minorias 
nacionais e mesmo face às vítimas da II Guerra, as quais, mesmo desprovi-
das de pátria, encontravam-se na impossibilidade de descobrir uma24, nem 
mesmo se encontravam na possibilidade de pedir direito de asilo.  “A inocên-
cia, no sentido de total ausência de responsabilidade” — isto é, sem qualquer 
relação com o crime ou com qualquer espécie de imputabilidade, “era o sinal 
do seu estado de sem-direitos, tanto como era a marca da sua perda de todo 
o estatuto político”.

Assim, sem direitos, ou sem direito à igualdade perante a lei, era a 
própria vida desses cidadãos que se encontrava ameaçada — como se 
comprovou, especialmente no caso dos Judeus, em primeiro lugar classifi-
cados como cidadãos de segunda classe, depois privados de todos os 
direitos.  Mesmo a liberdade de opinião, ainda que lhes fosse concedida, 
era de nula importância.  A destituição de humano seguiu assim, nessa 
época, uma série de etapas, que começou pela destruição da pessoa jurídica 
e moral e acabou na sua destruição, em primeiro lugar psicológica, depois 
física25.

E este é um ponto fulcral26 — a menos que venham a cometer um crime, 
existe a proibição, prática, para esses, do direito de agir, e, podendo pensar, 
de ter uma opinião.  Essa, afinal, a consequência de se viver num mundo 
uno e inteiramente civilizado.  Mesmo os escravos pertenciam a uma comu-
nidade humana, que do seu trabalhava necessitava e que, por tal, os manti-
nha com um lugar na sociedade.  É a perda da estrutura política que engloba 
a perda de direitos e de toda a humanidade27, e, no entanto, era a própria 
humanidade que deveria garantir o direito a ter direitos.

24 ARENDT, Hannah, L´Impérialisme (Les Origines du Totalitarisme), págs. 288 a 292.
25 POIZAT, Jean-Claude, op. cit., pág. 312.  Da mesma forma que a verdade de facto é infina-

mente mais frágil que todos os axiomas, descobertas ou teorias, mesmo as mais loucamente 
especulativas, do espírito humano, tudo porque o espírito assenta na lógica e a verdade de 
facto é absolutamente contingente (as coisas passaram-se “assim”, mas poderiam ter-se 
passado perfeitamente “de outro modo” — o acaso tem historicamente pouco valor científico 
ou filosófico; todavia, os factos são tão mais importantes, mesmo que frágeis, que as doutri-
nas, que Trotski percebeu o perigo que a sua vida corria quando soube que tinha sido eli-
minado dos registos fotográficos ou das manuais de história soviéticos — cf. ARENDT, Hannah, 
La Crise de la Culture, Gallimard, 2007, v. g., pág. 294).

26 ARENDT, Hannah, L´Impérialisme (Les Origines du Totalitarisme), Fayard, Paris, 2002, pág. 297.
27 ARENDT, Hannah, L´Impérialisme (Les Origines du Totalitarisme), pág. 299.
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Daí que o nazismo tenha trazido, de facto, a solução mais “eficaz” para 
os problemas das minorias e dos apátridas, com os quais, afinal, as demo-
cracias avançadas não sabiam lidar, ficando assim ilustrada, de alguma forma, 
a simples proclamação de princípios humanistas sem tradução prática ou o 
idealismo sem esperança das democracias28.

O género humano é que é o destinatário dos direitos, não tanto o indi-
víduo, o povo, a família ou mesmo o maior número — ora, tal situação só a 
concebe a Autora com um mundo, para si inexistente, e acima das nações29.  
Afinal de contas, o mundo nada viu de sagrado na nudez abstracta do género 
humano.  Note-se que, se a comunidade política não se pode afirmar em 
detrimento da liberdade dos indivíduos, há que preservar a “atomização” do 
indivíduo, o individualismo, que prepara o mundo para a desolação e o recuo 
dos indivíduos para a sua esfera privada30.

O Homem, tendo-se destacado em primeiro lugar da História, com a 
Revolução Francesa, e depois da própria Natureza, com as armas de des-
truição total, que o século XX experimentou, vê no “estrangeiro” o domínio 
em que não pode transformar, nem agir, pois que nele o artifício humano é bem 
notório — a tendência para a destruição do Outro tornou-se assim marcada31.

O reconhecimento da “diferença” é pois essencial á igualdade suposta 
pelo Homem enquanto “senhor” do mundo — e não seu criador.

Desta forma, o primeiro dos direitos humanos seria o direito de residên-
cia — um lugar no mundo, em sentido político32 (“aqueles que se recusam 
a reconhecer aos estranhos a sua dignidade de actores responsáveis, redu-
zindo-os sempre à sua origem social — quer seja geográfica ou étnica — são 
frequentemente aqueles cuja origem social vale mais que as suas acções”).  
A propósito da noção de território, exprimiu-se assim Arendt — “um território 
não é tanto uma extensão de terreno, mas um espaço entre indivíduos fazendo 
parte de um grupo cujos membros estão ligados entre eles, e ao mesmo 
tempo separados e protegidos uns dos outros, por todas as espécies de 
relações, fundado numa língua, numa fé, numa história, costumes e leis 
comuns.  Estas relações não se manifestam no espaço senão na medida em 
que constituem, elas próprias, o espaço no qual os diferentes membros do 
grupo mantêm relações uns com os outros”33.

Incontestavelmente o Estado-nação era forçado a um apogeu, designa-
damente na Europa, mas dentro da crise, da sua própria crise.

A crítica dos Estado-nação é, assim, fundamental para se compreenderem 
as guerras e os fenómenos totalitários do século XX, pressupondo uma irrefra-

28 POIZAT, Jean-Claude, op. cit., pág. 315.
29 ARENDT, Hannah, L´Impérialisme (Les Origines du Totalitarisme), pág. 300 e 301.
30 POIZAT, Jean-Claude, op. cit., pág. 323.
31 ARENDT, Hannah, L´Impérialisme (Les Origines du Totalitarisme), pág. 305.
32 TRUC, Gerome, Assumer L`Humanité — Hannah Arendt, La Responsabilité Face à la Pluralité, 

Ed. Université de Bruxelles, 2008, pág. 143.
33 ARENDT, Hannah, Eichmann à Jerusalem, Gallimard, 2009, pág. 456.
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gável contradição entre Estado de Direito e Estado-nação: aquele supõe o 
reconhecimento dos direitos do homem sobre uma base universal; este reserva 
o benefício do reconhecimento aos seus próprios membros, e apenas34.

Por outro lado, Arendt defende que a vida humana só pode ter por base 
instituições clara e firmemente estabelecidas, mas na base do consentimento 
mútuo, que os indivíduos manifestem face a regras implícitas do agir comum, 
numa definição inter-subjectiva de nacionalidade, com base num verdadeiro 
“direito a ter direitos”35.  É assim o exemplo dos pais fundadores americanos 
que Arendt tem em vista, ou seja, a institituição e preservação da possibilidade 
de participação dos cidadãos nos assuntos públicos36, mais que o multicul-
turalismo moderno.

A VIRTUDE DO FEDERALISMO AMERICANO

Em Sobre a Revolução 37 a Autora defende que a justificação das revo-
luções, isto é, dos (re)começos se encontra na ideia de liberdade política, na 
ideia de que é possível edificar um novo mundo comum, baseando-o na 
liberdade de interferir, de ter uma palavra a dizer no governo, uma ideia de 
felicidade de pública e de inteira “secularização” dos assuntos públicos.

Todavia, além da questão da liberdade política, a questão social encon-
trou-se presente nas duas revoluções a tal ponto que, sem que se ache 
resolvida a questão, não pode dizer-se cumprida a revolução — sobre ela 
Robespierre poderá dizer: “A República?  A Monarquia?  Eu só conheço a 
questão social”.

Existe um ponto, defende-se aí, em que a Revolução Americana é mais 
conseguida que a Revolução Francesa — na questão da liberdade política e 
no império da lei.

Aliás, a Revolução Americana apenas concedeu estrutura jurídica aos 
direitos que já eram praticados, o direito de participar na administração local, 
nos Estados, para além de outros, por via da ideia muito vincada nos colonos 
de que “não queriam ser súbditos do rei de Inglaterra”, pelo que a forma de 
governo para tal mais apta era a república.  Além do mais, os Pais Funda-
dores da democracia americana, por via da prática das condições de governo, 
temiam uma dominação pela maioria, pelo que arquitectaram um sistema 

34 LOCHAK, Danièle, Étrangers, Refugiés, Migrants: Hannah Arendt Aujourd`hui, in KUPIEC, Anne, 
LEIBOVICI, Martine, MUHLMANN, Géraldine e TASSIN, Étienne, Hannah Arendt — Crises de 
L´État-Nation, Sens et Tonka, Paris, 2007, pág. 167.

35 POIZAT, Jean-Claude, op. cit., pág. 312.
36 POIZAT, Jean-Claude, op. cit., pág. 324.
37 ARENDT, Hannah, On Revolution, Penguin Books, 2006.  Esta obra figura como a mais espe-

cificamente política de Arendt, suficiente para fazer desaparecer qualquer nostalgia da polis.  
Segundo a Autora, o acontecimento revolucionário é o acontecimento moderno maior, a 
redescoberta da dignidade do político, em contexto secular e igualitário — cf. AMIEL, Anne, 
Le Vocabulaire de Hannah Arendt, Ellipses, Paris, 2007, pág. 70.
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soberano efectivamente protector das minorias, acima de tudo protegendo-as 
de maiorias que resultavam de humores modificáveis38.

Desta forma, a democracia que foi ali instaurada, foi-o enquanto con-
sagração do primado da lei.  “Não se obedece a quem quer que seja, a 
não ser às leis, e participamos todos da própria lei fundamental”.  O con-
sensus universalis deriva assim, não do acordo ou da obediência a uma 
lei positiva particular, à qual se deve mesmo desobedecer, caso não seja 
conforme à Constituição39 — esta confiança no fundamento traz consigo 
uma confiança generalizada na possibilidade de mudança, um prazer e um 
talento para a acção40.  A liberdade de reunião, de manifestação, a liber-
dade de imprensa são assim elementos constitutivos da liberdade ameri-
cana, enquanto concorrendo (não estabelecendo) a verdade e a liberdade, 
tal como Arendt as entende41, ou seja, a possibilidade de convencermos 
o nosso interlocutor por argumentos, independentemente de exercícios de 
tipo sociológico ou psicanalítico sobre os “interesses” que movem aqueles 
que dialogam.

A liberdade de imprensa, particularmente, deve permanecer incólume a 
uma qualquer desconfiança metodológica, do tipo: “o que é que se esconde 
por detrás?”, “que grupos ou que interesses manobram os jornalistas?”, pre-
cisamente porque estão implícitos na preocupação comum pelo Mundo os 
próprios interesses de grupo.

E pese embora a preocupação da Autora pela penetração da Raison 
d`État europeia (uma espécie de crime superiormente justificado) na política 
estadounidense, a verdade é que, na América, é a Constituição fundadora o 
maior obstáculo a qualquer ditadura, designadamente uma ditadura execu-
tivo-presidencial.  Não se pode conceber a América sem uma concepção 
aguda do valor “justiça”, nem uma consciência pronunciada do Direito.

A Autora reconhece o carácter obsoleto dos partidos tradicionais ou do 
sistema tradicional de partidos, mas é necessário pensar que qualquer sis-
tema de partidos é mais recente que o Estado e muito mais recente que a 
democracia ou que a república — ou seja, o sistema de partidos pode não 
subsistir, sem que a liberdade com isso sofra, embora nos encontremos muito 

38 ARENDT, Hannah, Édifier un Monde, Interventions 1971/75, Ed. Du Seuil, 2007, pág. 20.
39 ARENDT, Hannah, On Revolution, pág. 20.
40 A Autora refere-se, no texto que agora citamos, à conquista de direitos pelos Negros, nos 

finais da década de 50, princípios de 60, em conjugação com um maciço movimento estu-
dantil, com grande expressão em Berkeley, que colocava em causa os princípios da guerra 
no Vietnam, ou a intervenção da polícia no congresso do Partido Democrático, dirigido pelo 
próprio “Mayor” de Chicago.  A Constituição era um obstáculo que impedia levar a cabo uma 
guerra imperialista — op. cit., pág. 24 — pese embora o Congresso (que julga questões 
puramente políticas), quer o Supremo Tribunal (que julga questões jurídicas, afectando os 
cidadãos, embora com origem, ou não, em decisões políticas ou jurídico/políticas) nunca 
tenham chegado a pronunciar-se, apesar de instados, pela proibição da guerra.

41 Neste sentido, um livro chave do pensamento da Autora é La Crise de la Culture, Gallimard, 
2007.
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longe de saber por que entidades ou métodos representativos ou delibera-
tórios os substituir42.

Uma reflexão parece constante — “existe efectiva e praticamente em 
qualquer lado do mundo uma rebelião contra tudo o que é vasto; e eu penso 
que esta reacção é sã e partilho-a; isto sobretudo porque vastidão e a cen-
tralização exigem burocracias.  E as burocracias são verdadeiramente o reino 
de “ninguém”43 — e “ninguém” não pode estar á altura da responsabilização 
por aquilo que acontece no mundo.

A Autora encara o desafio da vastidão como um apelo à descentralização, 
dando como exemplo os Estados Unidos da América, que apenas se tornaram 
um país forte porque dotado de inúmeras fontes de poder — ou seja, porque 
o poder se encontra dividido, como foi objectivo dos Pais fundadores e, antes 
deles, da herança cultural de Montesquieu44.  Este pensador de setecentos, 
na tradição de Maquiavel ou Montaigne, procurava na antiguidade clássica os 
exemplos necessários a fundar um outro tipo de homem, que não era o “bur-
guês”, na caracterização que se manteve, p.e., durante todo o século XVIII, 
mas a que chamava “o cidadão”.

E é com base no cidadão que se cria, a seguir ao Antigo Regime, um 
verdadeiro retorno à verdadeira política, com base nos modelos da “repú-
blica” clássica, designadamente da república em Roma, mas cujos contornos, 
designadamente no que concerne a figura do “cidadão”, remontavam mais 
alto, ao cidadão da “polis” ateniense45, sem prejuízo da nova leitura romana, 
visando projectar a figura individual no conceito ou até no governo da “res 
publica”.

Na América, os Pais fundadores temiam a “democracia pura”, no sentido 
em que não foram favoráveis ao puro e simples domínio da maioria — trata-se 
de uma intuição que remonta a Montesquieu, obviamente inspirador da fun-
dação americana, no sentido de que o bom governo depende de um equilíbrio 
entre poder e contra-poder.  Assim, na Constituição americana, o “legislativo” 
(a Câmara dos Representantes) representa os interesses da população; mas, 
de outro lado, o Senado tenta adequar tais interesses em função de opiniões 
imparciais, por forma a atingir o interesse geral46.

Nada disto obviamente tem a ver com o exercício da violência, sempre 
presente, p.e., nas Revoluções, nos (re)começos.  Se a violência pode destruir 
o poder, já é incapaz de o criar — aliás, afirma Montesquieu, a tirania é o 
único regime que traz em si o germe da sua destruição, pois que destrói a 

42 ARENDT, Hannah, Édifier un Monde, Interventions 1971/75, Ed. du Seuil, 2007, pág. 44.
43 ARENDT, Hannah, Édifier un Monde, Interventions 1971/75, pág. 116.
44 ARENDT, Hannah, Édifier un Monde, Interventions 1971/75, op. e loc. cits.
45 ARENDT, Hannah, Édifier un Monde, Interventions 1971/75, pág. 121.
46 ARENDT, Hannah, Édifier un Monde, Interventions 1971/75, págs. 121 a 123.  Tal como em 

Roma — “potestas in populu, auctoritas in Senatu”; se o Senado romano não tinha poder, a 
função do Senador não era obedecer ao poder, mas fornecer-lhe uma opinião abalizada, 
proveniente de “maiores”, participando da ligação do presente ao passado de Roma.  Daí o 
interesse que os Pais fundadores americanos manifestaram nas funções do Senado.
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genuinidade de toda a estrutura de poder, deixando o tirano sozinho na cabeça 
de um Estado que se não pode perpetuar para além de si47.

Desta forma, os pais fundadores, mais que preocupados com a liberdade 
civil (atingida de forma notável, ou mais notável que em qualquer república 
anterior na História, naturalmente coincidindo com a revolução e a conhecida 
noção arendtiana de recomeço) quiseram aprender algo sobre a ideia de 
constituição do poder.  E, nessa senda, afastados da ideia de “vontade geral”, 
“vontade da nação”, prevalecente na Revolução Francesa, por influência de 
Rousseau, preferiram o pensamento de Montesquieu em termos de “consti-
tuição da liberdade política”, de uma forma que não possui conotações nega-
tivas ou de restrição do valor “liberdade”, mas antes nas regras a que deve 
obedecer o “grande templo da liberdade federal”, por via da fundação e cor-
recta distribuição do poder48.

Montesquieu, de resto, havia sustentado em obras como O Espírito das 
Leis que o poder e a liberdade se exerciam em conjunto — não se negavam, 
implicavam-se.  Desta forma, praticamente todos os debates sobre a Consti-
tuição americana se concentraram na forma de combinar o poder com a 
liberdade.  Sugestivamente, prosseguiam Montesquieu, enquanto, em termos 
conceptuais, este via no exercício da liberdade não tanto um “eu quero”, mas 
antes um “eu posso”49.

Nenhuma obra foi, de resto, mais discutida em vista da Constituição 
americana que o Espírito das Leis, e, em particular, o seu Capítulo VI, do 
Livro XI, sobre a Constituição de Inglaterra.

Todavia, tinha Montesquieu escrito sobre a liberdade política50: “A demo-
cracia e a aristocracia não são minimamente estados livres por natureza.  
A liberdade política apenas se encontra nos governos moderados.  Mas ela 
não coexiste sempre com os Estados moderados.  Ela apenas aí se encontra 
quando não se abusa do poder: mas é uma experiência eterna, que todo o 
homem que tem poder é levado a dele abusar; ele vai até onde encontre 
limites.  Quem diria, a virtude mesmo tem necessidade de limites.  Para que 
se não possa abusar do poder, é necessário que, pela disposição das coisas, 
o poder pare o poder.  Uma Constituição pode ser tal que ninguém seja 
obrigado a fazer coisas às quais a lei o não obriga, e a não fazer aquelas 
que a lei lhe permite”51.

47 ARENDT, Hannah, Édifier un Monde, Interventions 1971/75, pág. 123. 
48 ARENDT, Hannah, On Revolution, Penguin Books, 2006, pág. 141.
49 ARENDT, Hannah, On Revolution, pág. 141.
50 MONTESQUIEU, De L´Ésprit des Lois, I, Flamarion, 1979., pág. 293 (livro XI, cap. IV).
51 Estas afirmações resultam provavelmente da aturada investigação de Montesquieu sobre a 

antiguidade clássica; as formas de governo “cruzadas” encontram eco nos escritos de Aristó-
teles ou de Políbio, neste autor muito claramente, afirma ARENDT (On Revolution cit., pág. 142).  
De todo o modo, e em superação do chamado Antigo Regime, não há dúvida que se trata, no 
caso, de uma descoberta (ou redescoberta) de Montesquieu, até porque sustentando ideias 
algo diversas do poder do príncipe, tal como praticadas na Europa, até aí, e sem prejuízo de 
Montesquieu se louvar na interpretação que faz da constituição inglesa.
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“Notem, por favor, a conduta dos romanos.  Após a derrota de Antíoco, 
eram senhores da África, da Ásia e da Grécia, sem terem aí cidades pró-
prias: parece que apenas conquistavam para dar; mas continuavam a ser 
os senhores, quando faziam a guerra a qualquer príncipe, pois que o esma-
gavam, por assim dizer, com o peso de todo o universo. (…) Era necessá-
rio esperar que todas as nações fossem acostumadas a obedecer como 
livres e como aliadas, antes de as dirigir como súbditas, e que se fossem 
perdendo, pouco a pouco, na república romana.  Mas Roma, não impondo 
leis gerais, os povos não estabeleciam entre eles ligações perigosas; só 
faziam corpo a uma obediência comum; e, sem serem compatriotas, eram 
todos romanos”52.

Quando Arendt toma partido, na obra que vimos citando, por Montes-
quieu e contra Rousseau, visa dar conta de quanto renuncia (menorizando-o) 
ao princípio da soberania popular, face a uma mais significativa política de 
equilíbrio de poderes, de que os Estados Unidos dão uma demonstração 
convincente, quando substituem, com sucesso, um quadro federal àquilo 
que seria o expectável quadro do Estado-nação europeu53 — “a grandiosa 
ideia francesa da soberania do povo é pervertida em reivindicações nacio-
nalistas, de existência auto-suficiente”.

A Autora, longe de divisar a complementaridade entre Estado e Nação, 
via, desde a Revolução Francesa, a forma como ambas os conceitos e as 
formas de poder colidiam, por forma a fazer conflituar a nação com o Estado 
de Direito racional54.  Há assim, nessa argumentação, um libelo contra a 
soberania do Estado, “rectius” contra a soberania nacional, na base também 
de uma denúncia dos “direitos do homem” enquanto “direitos dos nacionais” 
(e não enquanto tendo por base o direito de residir, a aspiração maior da 
Autora, para o desfrute dos direitos).  Assim, a soberania nacional, tendo 
nascido da liberdade, perdeu passo a passo esse elemento livre e popular, 
para se ver transformada na concepção romântica de “alma nacional”, insi-
nuando-se a nação por sobre a lei55.

A razão de Estado de Maquiavel (que visou a astúcia do governo, do 
“príncipe”, não doutrinando para a potência ou para o poder56) foi deslocada, 
nos tempos modernos, para a vontade geral, como Rousseau57, ou seja, da 

52 MONTESQUIEU, Considérations sur les causes de la Grandeur des Romans e de Leur Déca-
dence, Gallimard (Folio), Paris, 2008, págs. 113 e 114.

53 FERRIÉ, Christian, in KUPIEC, Anne, LEIBOVICI, Martine, MUHLMANN, Géraldine e TASSIN, Étienne, 
Hannah Arendt — Crises de L´État-Nation (…), págs. 66 e 67.

54 FERRIÉ, Christian, op. cit., pág. 66.
55 FERRIÉ, Christian, op. cit., págs. 66 e 67.
56 MANENT, Pierre, Naissances de la Politique Moderne, Gallimard (Tel), Paris, 2007, págs. 19 

a 53 e 33.
57 MANENT, Pierre, op. cit., págs. 232 e 233, ainda que, no pensamento original, “a democracia 

fosse para Rousseau uma palavra vazia de sentido se a lei não fosse colocada acima dos 
homens” (ROUSSEAU, Lettres Écrites de la Montagne, III/pág. 811, apud MANENT, Pierre, op. e 
loc. cits.), foi esse o entendimento que os acontecimentos deram ao seu pensamento.
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razão para a vontade.  Depressa a soberania se revelou tirânica, como no 
decurso da Revolução Francesa58.

Desta a forma, nenhuma outra questão foi mais relevante no debate 
constitucional americano que a questão da separação ou do balanço dos 
poderes.

Esta descoberta continha ínsito o princípio da separação dos poderes, 
na verdade, o verdadeiro princípio do poder sustentável e durável, de que “só 
o poder trava o poder”, isto é, sem destruir a respectiva essência de “poder”, 
mantendo-o incólume, sem o reduzir à impotência59.  Nas tiranias, se a vio-
lência de um destruía o poder de muitos, então encontram-se tais regimes 
destinados a perecer pela violência, pois eles próprios são os fautores da 
própria impotência.

A difícil coexistência do “poder” com a “lei”, no pressuposto da maior 
fragilidade desta última, não deverá obviamente conduzir à vitória ilimitada 
do “poder”, seja do poder do tirano, seja do poder dos súbditos, mas antes 
a uma forma especial de limitação e, ao mesmo tempo, de aumento do 
poder, garantindo, a um tempo, a não monopolização do poder por uma 
pessoa ou órgão, e o próprio aumento do poder, pela geração de novo 
poder.

É muito significativo que o mais importante contributo do pensamento de 
Montesquieu, para a revolução americana, não tenha sido a divisão de pode-
res, enquanto a concebamos, nos dias de hoje, como tripartida, entre legis-
lativo, executivo e judicial (este, aliás, para o Autor, um poder “en somme nul”, 
já que o juiz pronunciava apenas as palavras da lei); o que relevou nesta 
divisão conceptual do poder, foi a possibilidade de estabelecer a união entre 
treze repúblicas soberanas e constituídas, num esquema confederal, que, na 
própria linguagem de Montesquieu, reconciliaria as vantagens de uma monar-
quia, em matéria de negócios estrangeiros, com o regime republicano, em 
política interna.  Portanto, não foram tanto os direitos dos cidadãos o que foi 
tido em vista na Constituição — embora uma Declaração dos Direitos dos 
Cidadãos tenha sido acrescentada à Constituição enquanto seu preâmbulo, 
proveniente da Declaração dos Direitos da Virgínia — mas a eleição de um 
sistema de poderes e de contra-poderes de tal forma que nem o poder da 
União, nem os poderes dos Estados, se pudessem destruir, mas sim manter-se 
e ampliar-se em conjunto60.

Os elementos políticos inovadores dos Estados Unidos são, pois, de três 
ordens: a) a instituição não violenta da Constituição, libertando, do mesmo 

58 FERRIÉ, Christian, op. cit., pág. 68 — a Revolução Russa apresenta ainda uma identificação 
mais fatal entre potência (querer, vontade) e poder, entre política e dominação.  A “democra-
cia” transforma-se numa “demo”-“kratie”, com o povo em rebelião transferindo o poder para 
um governo revolucionário legitimado pela “massa”.  A confusão entre povo e massa é a 
mesma que ocorre entre massa e poder e entre poder e violência.

59 ARENDT, Hannah, On Revolution, cit., pág. 142.
60 ARENDT, Hannah, On Revolution, cit., pág. 143.
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passo, os cidadãos de outra dominação; b) e a divisão de poderes, que foi 
para lá da divisão montesquieuana entre legislativo, executivo e judicial (divi-
são horizontal), mas aprofundou essa perspectiva na própria divisão de 
poderes entre Governo Federal e Estados; c) instituiu um sistema de relações 
entre Estados, dentro da estrutura federal, com bastas semelhanças aos 
princípios convencionais de direito internacional61.

Escrevia John Adams: “Não devem os Estados render-se ao poder do 
governo nacional, nem devem os poderes do governo central ser significati-
vamente alargados… tudo deve ser montado como um desafio ao exercício 
pelos governos dos estados dos consideráveis poderes que devem continuar 
com eles; assim, se os governos dos estados fossem abolidos, o governo 
geral seria compelido pelo princípio da auto-preservação a reinstalá-los na 
jurisdição que lhes compete”.  A este respeito, escreve H. Arendt, a maior 
inovação americana em política foi a abolição da soberania dentro do corpo 
político da república, e a visão de que, na essência dos assuntos humanos, 
soberania e tirania coincidem62.

Deste jeito, o receio dos fundadores não era o poder em si, mas a 
impotência (sem contar com as referências de Montesquieu a que a república 
era viável apenas em territórios relativamente pequenos, e apenas sendo 
concebível em territórios maiores sob a forma de uma confederação de 
estados)63.

A característica, assim, da forma americana de governo esteve, desde 
o início, na conjugação das antigas liberdades com a reinstituição da autori-
dade e do poder.

AUTORIDADE, SOBERANIA, PODER E TOTALITARISMO

Como Arendt sublinhou64, o século XX assistiu à dissolução dos sistemas 
de partidos, que haviam perdido todo o seu prestígio, e na qual se não reco-
nhecia a “autoridade” do governo.  A crise atingiu, de resto, todas as autori-
dades pré-políticas.

Apreciando o sentido específico que dá ao termo, a Autora referencia 
que a autoridade exclui o uso da coerção ou da força; também se não con-
funde com o exercício argumentativo ou persuasivo, que pressupõe a igual-
dade.  A autoridade encontrava-se, no período pré-revolucionário, com a 
tradição, no sentido em que cada uma das gerações se ligavam entre si com 
aspectos predeterminados do passado.  Tal fio, que ligava a autoridade à 
tradição (e também à religião, de tal maneira que o crente moderno, desde 

61 FERRIÉ, Christian, op. cit., págs. 69.
62 ARENDT, Hannah, On Revolution, cit., pág. 144.
63 ARENDT, Hannah, On Revolution, cit., pág. 144 e 145.
64 ARENDT, Hannah, La Crise de la Culture, cit., pág. 121.
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Pascal ou Kierkegaard, deve constantemente defender a sua convicção con-
tra a dúvida) repousava numa fundação no passado, que se configurava como 
pedra angular do presente, conferindo ao sentido do mundo permanência e 
durabilidade65.

Entre os governos votados à restrição de liberdades e o totalitarismo, a 
Autora vê uma clara diferenciação, enquanto alguns desses regimes possam 
ser governados por leis e, portanto, aceitar a autoridade, no sentido em que 
aqui se fala.  Porque a autoridade é criada pelo homem, existem formas 
“autoritárias” de governo que pretendem que a fonte da sua autoridade pre-
cisamente não seja criada pelo homem — a Autora identifica a origem desta 
tentação no “império da razão” platónica, o qual, todavia, visava a coerção 
sem violência (apesar de o pensamento dele derivado, implícita ou explicita-
mente, o não ter conseguido).

Mesmo contando com a teorização de Platão e Aristóteles, a criação da 
autoridade no mundo da “acção” é essencialmente romana, devido à ligação 
da civilização a uma localidade específica, a um solo (o termo “pátria” deriva 
da história romana).  Aqui religião queria dizer literalmente “re-ligare”, estar 
ligado à pedra angular do passado que nos projecta para a eternidade.  Os 
próprios deuses se encontravam ligados à fundação da cidade e tinham aco-
lhimento no lar, no domínio privado.

A palavra “autoridade” deriva, de resto, do verbo “augere”, aumentar, por 
isso os homens dotados de autoridade, em Roma, eram os antigos, os 
“patres”, os herdeiros da fundação (“maiores”) — os membros do Senado, a 
quem Roma reconhecia a autoridade.

Todavia, “cum potestas in populo auctoritas in senato sit” — ou seja, o 
Senado não está dotado de poder, mas, no seu parecer, existe um aumento 
intangível que se acrescenta às decisões políticas e que lhe provém dessa 
autoridade (que, repete-se, se não confunde com poder).

A autoridade romana não advinha de leis (aliás, a validade ou o 
estabelecimento das leis não possuía uma autoridade de que derivasse), 
mas foi incorporado numa instituição política — o Senado Romano — 
instituição que os revolucionários americanos também adoptaram mutatis 
mutandis.

Entre as inovações que podemos descortinar no teatro americano, na 
expressão de Madison, a mais notável consistiu na mudança da locação da 
autoridade, que passou do Senado (romano) para o ramo judiciário do governo 
— tal dá a nota da proximidade dos Pais fundadores do espírito romano, no 
estabelecimento de uma instituição claramente distinta dos poderes de governo 

65 ARENDT, Hannah, La Crise de la Culture, cit., pág. 128.  Mas a Autora sabia, e explicita-o, 
que, nos tempos modernos, falar de autoridade fornece um clima favorável ao neo-conser-
vadorismo.  Todavia, entre o liberalismo e o conservadorismo, a Autora caracteriza-os como 
faces da mesma moeda, visando restaurar a tradição, seja numa perspectiva de autoridade, 
seja numa perspectiva de liberdade.
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legislativo e executivo, especialmente designada para a representação da 
“autoridade”66.

A “autoridade” é, na verdade, um fenómeno impalpável, que ocorre, p.e., 
na pessoa individual (veja-se a relação entre o aluno e o professor) ou pode 
ser um atributo de instituições (como era o caso do Senado, em Roma) 
— todavia, a sua característica essencial reside no facto de que aqueles que 
lhe devem obediência a reconhecem incondicionalmente, sem força ou per-
suasão; por isso, a autoridade apenas se mantém se a instituição ou a pes-
soa de que emana forem respeitados67; por isso, o maior inimigo da autoridade 
é o desprezo, e a ameaça maior o simples riso68.

E não há dúvida de que os Pais fundadores entenderam perfeitamente 
o sentido que a autoridade tinha para os romanos, pois que usaram o nome 
Senado de forma algo incorrecta ou incapaz de comparação com a instituição 
romana, e atribuíram a autoridade ao judiciário, ao Supremo Tribunal (tendo-a 
perdido no rei e no parlamento britânicos), Tribunal que precisamente se 
encontra desprovido de vontade e de poder, apenas provido de julgamento 
(como já escrevemos, “la puissance de juger est pour ainsi dire invisible et 
nulle” — Montesquieu69).  Como escrevia O Federalista, n.os 16 e 7870: “Pode-
mos dizer com razão que não há força nem vontade, mas um simples juízo 
(…); o judiciário é, sem comparação, o mais fraco dos três departamentos 
de poder”.

Esse era o espírito romano redivivo, “a autoridade exercida numa espé-
cie de continuado refazer da Constituição, já que, na frase de Woodrow 
Wilson, se trata de “uma Assembleia Constitucional em sessão contínua”.  

66 MONTESQUIEU, De l´Ésprit des Lois, cit., págs. 249 e 250.
67 ARENDT, Hannah, Du Mensonge à la Violence, Callmann-Lévy (Agora), 2007, págs. 145 e 146.
68 ARENDT, Hannah, Vies Politiques, Gallimard, 2006 (reimp.), sobretudo em tema do alcance 

político do humor em Bertold Brecht, págs. 192 a 243.
69 MONTESQUIEU, De L´Ésprit des Lois, livro XI, cap. VI; e, aliás, da mesma época, também 

BECCARIA, no sentido em que a superioridade da lei é a verdadeira solução do problema da 
conciliação entre as duas exigências da afirmação da autoridade do Soberano e a preserva-
ção da liberdade como regra geral, destinando-se a lei, sobre o mais, a evitar quaisquer 
intervenções arbitrárias; ora, uma dessas intervenções arbitrárias seria a do juiz, já que a 
jurisprudência, ou mesmo a simples interpretação das leis têm por efeito duradouro afrouxar 
a autoridade do Soberano e assim abrir caminho ao arbítrio; desta forma, a tendência para 
mecanizar a actividade do Juiz tem raízes liberais; todavia, estas fórmulas possuem traços 
republicanos do regime inglês — “plus le gouvernement approche de la Republique, plus la 
manière de juger devient fixe” — MONTESQUIEU, op. cit., livro VI, cap. III (equivalente ao arbí-
trio judiciário do despotismo).  A evolução dos regimes liberais, porém, conduziu, sobretudo 
nos Estados Unidos à revalorização do judiciário, pela crítica das faculdades despóticas da 
representação, pela arbitragem entre os diferentes níveis da Constituição federal e pelo 
aperfeiçoamento da obra legislativa, pois que só a interpretação permite conhecer o sentido 
da lei; desta forma, a revalorização do Juiz teve a ver não com a sua capacidade de “criar” 
direito, antes com a sua capacidade de interpretar a lei — cf. HABERMAS, Jürgen, Du Différend 
en Droit — Quelques Remarques Sur le Pluralisme des Interprétations, in Une Époque de 
Transitions, Écrits Politiques, 1998/2003, Fayard, Paris, 2004, págs. 195 ss.; RAYNAUD, Philippe, 
Le Juge et le Philosophe, Armand Colin, Paris, 2009, págs. 104 a 116.

70 Citados por ARENDT, Hannah, On Revolution, cit., págs. 192 e 302.
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Todavia, sendo certo que a distinção americana entre poder e autoridade traz 
consigo os traços da distinção romana, há que notar que a função de auto-
ridade, em Roma, era de natureza política, visando “aconselhar”, enquanto 
que, no sistema americano, a função é legal, visando a interpretação da lei; 
em Roma, os Senadores representavam os “patres” da República romana, os 
antepassados do “corpus” político, enquanto na América o Supremo Tribunal 
funda a sua autoridade na Constituição71.  Assim, as emendas à Constituição 
incrementam o fundamento original da República americana — a própria 
autoridade desta Constituição encontra-se na sua capacidade de ser emen-
dada e aumentada; este espírito, a um tempo de conservação do “acto revo-
lucionário”, mas também do seu incremento, pela emenda, encontram-se 
fortemente ancorados no espírito e na história de Roma72.

Mas ao Senado americano estava também reservada um relevante papel 
na arquitectura da Constituição, e que consistiu em proteger e dar relevo à 
“opinião”, pois é sobre a opinião que devem todos os regimes, democráticos 
ou mesmo tiranias, repousar — todos esses regimes se encontram condena-
dos, se ninguém lhes obedecer, se ninguém os apoiar através da obediência, 
pois que, em política, obediência e apoio produzem o mesmo resultado.  E se 
a opinião foi descoberta também na Revolução francesa, só a Revolução 
americana lhe deu lugar em instituições duradouras, no próprio coração da 
política da República.

De facto, o que ocorreu na Revolução francesa pode ser caracterizado 
como um caos de opiniões não representadas, cristalizando em conflitos 
variados, esperando então o “homem forte” que moldasse tais sentimentos 
numa unânime “opinião pública”, que fizesse desaparecer a amálgama de 
“opiniões” — desta forma, a alternativa à confusão de opiniões era o ple-
biscito, o qual, à sua maneira, fazia reinar a opinião pública, embora à custa 
da morte da diversidade das opiniões e, do mesmo passo, à custa do direito 
a votar, a escolher e a que os cidadãos controlem efectivamente os seus 
governos.

O papel do Senado enquanto filtro da opinião ou das opiniões equivale 
à descoberta do controlo judicial da aplicação das leis, dos julgamentos, pelo 
Supremo Tribunal.  Na verdade, os debates revolucionários eram dominados 
pelo papel do “poder”, da “paixão” e da “razão”.  Dentro das faculdades da 
razão cabiam claramente as actividades do Supremo Tribunal e do Senado, 
enquanto actividades de julgamento e de opinião; todavia, estas muito impor-
tantes faculdades racionais tinham sido negligenciadas pela tradição do pen-
samento filosófico desde Parménides a Platão (com excepção de Kant, na 
Terceira Crítica, Crítica do Julgamento) — os sistemas metafísicos opunham, 
por demasiadas vezes, confundindo-as, a verdade à opinião, atribuindo a esta 
uma nula relevância.

71 ARENDT, Hannah, On Revolution, cit., pág. 192. 
72 ARENDT, Hannah, On Revolution, cit., págs. 194 e 195. 
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O desiderato que levou a melhor, porém, foi o de assegurar a posteridade 
e o “estado perpétuo”, uma Cidade Eterna na Terra, convicção assaz “não 
cristã”, de tal forma que é necessário recuar a Cícero para encontrar referên-
cias à perpetuidade das instituições terrenas.  O cristianismo, após S. Paulo, 
inverteu esta visão: o mundo encontra-se destinado à mudança e à morte; 
são os homens, cada um deles, que possuem a vida eterna.  A idade moderna, 
tendo virado a sua atenção para a antiguidade, também renovou o interesse 
no futuro do mundo, tal como criado pelo homem73.

Interessantes são os dois pólos da discussão constitucional americana, 
protagonizados por Hamilton e Jefferson (embora díspares, encontravam-se 
unidos, bem vistas as coisas, num desiderato comum) — Hamilton considerava 
que “as constituições devem necessariamente ser permanentes e não podem 
contar com a mudança futura das coisas”, enquanto Jefferson defendia que 
“nada é imutável, à excepção dos inalienáveis direitos do homem”, porque 
não são uma obra deste, mas do seu Criador74.

Na verdade, e esta é a questão angustiada de Arendt, a liberdade, no 
seu sentido mais radical de liberdade de acção (de nova fundação), é o preço 
a pagar para a fundação75.

Na carta que escreve a Erich Cohn-Bendit76, de Janeiro de 1940, Arendt 
propugna “um novo sistema federal da Europa”: “Não me parece ser uma 
utopia esperar na possibilidade de uma federação de nações com um parla-
mento europeu”, na qual o povo judeu fosse reconhecido e representado 
enquanto “nação europeia”.

E como escreve bem mais tarde77, “o perigo e a vantagem dos sistemas 
políticos que se apoiam sobre os contratos e sobre os tratados, ao contrário 
daqueles que se apoiam no domínio e na soberania, são os de deixar intac-
tos a imprevisibilidade dos assuntos humanos e a fraqueza dos homens para 
fazerem deles simplesmente o espaço, o meio no qual se tratarão alguns 
fragmentos de previsibilidade e no qual se plantarão marcas de segurança.  
Desde que as promessas percam este carácter de ilhas de certeza, num 
oceano de incerteza, ou seja, quando se abusa desta faculdade para cobrir 
o futuro e para aí traçar um caminho bem protegido, elas deixam de ligar e 
de obrigar e a empresa volta-se contra si própria”.

Resumindo, a soberania política moderna desenvolve-se em duas ideias 
principais que se encontram no centro da análise arendtiana: seja o poder 
político, enquanto designando a potência de comando na mão de autoridades 

73 ARENDT, Hannah, On Revolution, cit., págs. 219 a 222. 
74 ARENDT, Hannah, On Revolution, cit., pág. 223.
75 AMIEL, Anne, op. cit., pág. 117.
76 HEUER, Wolgang, L´Europe et Ses Refugiés, H. Arendt et la Necéssaire Politisation des Mino-

rités, in KUPIEC, Anne, LEIBOVICI, Martine, MUHLMANN, Géraldine e TASSIN, Étienne, Hannah 
Arendt — Crises de L´État-Nation (…), págs. 182, 191 e 192.

77 ARENDT, Hannah, Condition de L`Homme Moderne, Calmann-Lévy (Agora), 2008 (reed.), 
págs. 311 e 312.
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constituídas (v. g., o Estado); seja uma potência de comando indivisível e 
unitária, designadamente indivisível entre os membros de um corpo político78.  
É este conceito de soberania, designadamente enquanto confundível com 
“poder”, que Arendt critica particularmente: “A famosa soberania dos corpos 
políticos foi sempre uma ilusão, só mantida por instrumentos de violência, ou 
seja, por meios essencialmente não-políticos”.  Se são homens, e não “o 
homem”, quem vive sobre a terra, “a liberdade e a soberania (…) não podem 
existir simultaneamente; aí onde os homens quiserem ser soberanos, enquanto 
indivíduos ou grupos organizados, devem subordinar-se à opressão da von-
tade, vontade individual, ou vontade colectiva (grupal).  Se os homens quise-
rem ser livres, é precisamente à soberania que devem renunciar”79.

Particularmente interessante mostra-se uma possível “teoria arendtiana 
do poder” enquanto ligada ao conceito original de “acção”, uma empresa sem 
finalidade, irreversível e imprevisível, visando essencialmente revelar ao mundo 
aquele que age (o “actor”), a si e aos demais, constituindo assim um “espaço 
de aparência”, escapando ao domínio rectius à soberania do actor.  O poder 
de revelação da acção é muito superior em consequências ao “sucesso” ou 
ao “insucesso” da acção.  E a acção será sempre “não soberana”, enquanto 
agindo na rede de relações humanas (Arendt relembra aqui a sua relação de 
admiração à forma de exprimir opiniões e “fazer política” na polis, das cidades 
gregas), um “tecido colectivo de história partilhada”80.

Assim, nesta concepção, política e poder (soberania) distinguem-se e 
opõem-se, neste sentido: de um lado, o poder não consegue designar uma 
entidade de comando supremo, mesmo que seja o Estado, mas encontra-se 
no facto de os homens “agirem”; se o poder se encontra ligado à acção81, 
não é a dynamis aristotélica que precede a acção, mas é esta (energeia) que 
comanda aquela, conduzindo a uma partilha, em duplo sentido — separação 
e colocação em comum, entre vários entes que se distinguem uns dos outros, 
mas que se reconhecem como iguais.  Assim, a pluralidade implica o reco-
nhecimento da diferença e da diversidade, sem divisão completa ou “atomi-
zação egoísta” da sociedade: o poder reforça-se na polémica e perde-se na 
guerra82.

78 POIZAT, Jean-Claude, L´Invention d`Une Politique Non Souveraine: Arendt et l´Espoir Européen, 
in KUPIEC, Anne, LEIBOVICI, Martine, MUHLMANN, Géraldine e TASSIN, Étienne, Hannah Arendt 
— Crises de L´État-Nation (…), pág. 252.

79 ARENDT, Hannah, La Crise de la Culture, cit., pág. 214.  Note-se como, em On Revolution, 
págs. 82 e 83, a Autora descortina como a Revolução não tem que estar obrigatoriamente 
ligada à violência, isto pelo conhecimento que, da violência, tinham os colonos americanos 
à época (nada impressionados, antes procurando evitá-los, aos acontecimentos violentos da 
Europa, designadamente os ligados à Revolução Francesa).

80 POIZAT, Jean-Claude, L´Invention d`Une Politique Non Souveraine: Arendt et l´Espoir Européen, 
in KUPIEC, Anne, LEIBOVICI, Martine, MUHLMANN, Géraldine e TASSIN, Étienne, Hannah Arendt 
— Crises de L´État-Nation (…), pág. 254.

81 POIZAT, Jean-Claude, op. cit., em (79), pág. 254.
82 POIZAT, Jean-Claude, op. cit., em (79), pág. 255.
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Desta forma, parece evidente que, ao olhar de Hannah Arendt as bases 
de uma Europa futura deveriam ser supra-nacionais e federais, de uma certa 
forma, não mecânica, inspirada nos Estados Unidos da América, cuja diver-
sidade e multiplicidade na união, e cuja simplicidade fundadora (um simples 
texto) a impressionavam, desde que começara a estudar a génese do sistema 
político americano — “a república americana deve a sua origem à maior 
aventura da humanidade europeia que, pela primeira vez desde as cruzadas, 
se lançou numa empresa comum, quando o Estado-nação se encontrava no 
seu apogeu; o balanço desta empresa foi mais forte que todas as empresas 
nacionais”.

Arendt, aliás, temia que, em substituição dos velhos Estados-Nação, 
surgisse um outro nacionalismo, agora pan-europeu e marcadamente anti-ame-
ricano83.  Em idêntico artigo, escreve: “Sob o nome de americanização, o 
processo que os europeus temem, na realidade, é a emergência do mundo 
moderno, com todas as suas implicações e pontos de interrogação.  A Fede-
ração da Europa, provavelmente uma condição sine qua non da sua sobre-
vivência, acelerará este processo (…).  Mas a unificação das condições 
económicas e demográficas produzirá por certo um estado de coisas muito 
semelhante ao que existe nos Estados Unidos”  84.

Este sistema federal, que se comprova existir já nos conceitos dos “foun-
ding fathers” europeus, é contrariado por duas tendências contrárias: de um 
lado, a que pretende o reforço de um poder central, em detrimento da peri-
feria (numa ideia de super Estado-Nação), e uma ideia que deixaria aos 
Estados membros uma autonomia completa e apenas limitada por compro-
missos (tratados).  Nem uma concepção, nem outra, respeitam a ideia de 
federação.

Todavia, para Arendt, o destino europeu não se encontraria em “técnicas 
institucionais” ou mesmo em “autoridades federais” — o destino europeu seria 
e será feito pelos homens, pelos instituintes, pelos actores, por aqueles que 
fazem acontecer em política.

Longe da ideia da Nação romântica, ou do Estado e seus cidadãos, 
enquanto sistema jurídico-político, o que releva para o devir humano é a 
actuação em conjunto num espaço de aparência — a cidadania existe 
apenas “em acto”, no concerto do “agir humano”.  Isto traz consigo algumas 
consequências: a comunidade política não se extrai de qualquer significado 
étnico ou cívico; as fronteiras da cidadania implicam o reconhecimento da 
pluralidade de “outras”, de “todas” as comunidades políticas; daí que as 
instituições políticas europeias devam, no sentido arendtiano, fundar o seu 
poder para lá de comunidades sócio-culturais anteriores, mas na base de 
novas comunidades, agindo concertadamente; as instituições políticas 
devem pressupor a emergência de comunidades políticas sempre novas, 

83 ARENDT, Hannah, Penser l´Évènement, Belin, Paris, 1989, págs. 180 e 181.
84 ARENDT, Hannah, Penser l´Évènement, Belin, Paris, 1989, pág. 195.
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de forma a erradicar a ideia ou a mera existência de “apátridas” ou “sem-
-estado”; quaisquer grupos ou comunidades devem encontrar-se autoriza-
dos a participar no poder (para lá de qualquer conceito de “maiorias” 
contra “minorias”)85.

A União Europeia deve assim ver-se, de acordo com o pensamento 
arendtiano e os conceitos que aplica (que nunca se destinaram expressamente 
a “pensar” a União Europeia, matéria que só muito ao de leve aborda nos 
seus escritos), de acordo com “acção” e “acontecimento”86.

85 POIZAT, Jean-Claude, L´Invention d`Une Politique Non Souveraine: Arendt et l´Espoir Européen, 
in KUPIEC, Anne, LEIBOVICI, Martine, MUHLMANN, Géraldine e TASSIN, Étienne, Hannah Arendt 
— Crises de L´État-Nation (…), pág. 260.

86 AMIEL, Anne, Le Vocabulaire de Hannah Arendt, Ellipses, Paris, 2007, pág. 22 — um acon-
tecimento (independentemente da sua natureza ou amplitude) é aquilo que aparece no mundo 
e o transforma, estivesse ou não previsto.  Como se encontra ligado à acção, tem “possibi-
lidades”, mas não relações anteriores causa-efeito.  É um evento sem precedente.  O pen-
samento é tributário do acontecimento, sob pena de gratuitidade e preconceito.


