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Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERNACIONALISMO 

 

RESUMO: A partir da compreensão das alternativas políticas oferecidas pelas mais diferentes 

correntes contemporâneas do liberalismo político, o respectivo trabalho se propõe a investigar 

quais correntes reduziram o político à dimensão jurídica e suas consequências, a partir daí 

desenvolveremos uma proposta de política democrática radical à luz de Hannah Arendt. Para 

tanto, elucidaremos as implicações da subordinação da política ao direito nos debates da teoria 

política contemporânea. Arendt nem se enquadra sob parâmetro da crítica absoluta do direito 

como instância formal que legitima as desigualdades sociais, comuns nos modelos marxistas; 

nem o compreende sob o parâmetro liberal da juridicidade, que visa normatizar a criatividade 

política através de categorias jurídicas. A compreensão que nos parece mais razoável é a de que 

a filósofa defende um formato de política democrática radical, que tenha autonomia em relação 

ao direito, o que não significa que não perceba a importância do ordenamento jurídico como 

fator de estabilização e de criação dos espaços relacionais da liberdade política. Contudo, nos 

faz refletir que essa delimitação jurídica não pode ser interpretada como uma lei normativa 

rígida, que possa modificar de maneira a priori a política. Defenderemos que a verdadeira ação 

política é àquela que desafia os limites do ordenamento legal pré-estabelecido, sendo objeto de 

transformação necessariamente, ou seja, a política quando exercitada através da cidadania ativa, 

sempre vai além do direito, e seria inútil tentar estabelecer limites a tal produtividade política 

pelo recurso ao direito. Assim, a ação política democrática radical é um fim em si mesma, foge 

não apenas às exigências tradicionais da fundamentação racional-moral, mas sobretudo à 

exigência normativa da submissão da práxis ao direito. Por isso, podemos dizer que o 

pensamento político de Hannah Arendt não defende as democracias realmente existentes, a 

saber, os modelos de democracias parlamentares de massa e mercado (características do mundo 

pós-totalitário), mas sobretudo defende o surgimento de espaços para o exercício ativo da 

cidadania. 
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