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RESUMO 

O presente artigo busca, por meio de pesquisa de cunho bibliográfico, a realização de uma 

breve sintetização dos conceitos de poder, ação e política na visão filosófica de Hannah 

Arendt. Este texto almeja também a realização de uma aproximação entre a filosofia 

arendtiana e os conceitos administrativos empregados em organizações na atualidade. Para 

tanto, foram realizadas pesquisas nas próprias obras de Hannah Arendt e em outros autores 

que dissertaram sobre a mesma. Os resultados do estudo apresentado podem disponibilizar 

prováveis condutas aos administradores no que tange ao uso e as interferências do conceito de 

poder tanto na hierarquia, quanto no comportamento grupal dos agentes inseridos nas 

organizações. 

PALAVRAS-CHAVE: Poder. Ação. Política. Administração. Hannah Arendt. 

1. INTRODUÇÃO 

Hannah Arendt é uma figura feminina engajada na filosofia do século XX. Nascida no ano de 

1906 na Alemanha, advinda, sobretudo de família judaica, baseou sua filosofia na defesa da 

liberdade. 

Sua visão filosófica sobre as questões políticas, o totalitarismo, o poder, a banalidade do mal, 

entre outras adversidades, continuam a dialogar com as atribulações e pensamentos 

contemporâneos. 

O poder só é efetivado enquanto a palavra e o ato não se 

divorciam, quando as palavras não são vazias e os atos 

não são brutais, quando as palavras não são empregadas 

para velar intenções, mas para revelar realidade, e os 

atos não são usados para violar e destruir, mas para criar 

novas realidades (ARENDT, 2007, p. 212).  

Partindo da concepção de que o poder resulta inerentemente da capacidade humana de agir ou 

de fazer algo, mas também de unir a outros e concordar com os mesmos, o fenômeno do 

poder para Hannah Arendt não representa a materialização da vontade dos indivíduos para o 



  

 

próprio fim, mas a formação de uma vontade/conceito comum, um diálogo orientado, 

sobretudo para o entendimento mútuo (HABERMAS, 1993). 

Dessa forma, é possível inferir que o poder se origina do fato de que os indivíduos se atentam 

para a compreensão mútua e não para o seu próprio sucesso. Sua tese central parte da 

premissa de que nenhuma autoridade pode substituir ou alterar o poder pela violência, só 

podendo obtê-lo através de um espaço público que não seja deformado. 

O conceito de política, bem como o de poder apresentado anteriormente, busca suas bases na 

liberdade (discurso tão defendido por Arendt em suas obras), nesse caso a política baseia-se 

no conceito de pluralidade entre os homens, ou seja, está voltada para a condição plural do 

homem em ações de comum acordo. 

A construção de ideias novas, de ações inesperadas, como ação plural, seria uma forma de 

política na concepção de Hannah Arendt. Tais eventos seriam inerentes à condição humana 

dos indivíduos, e só seriam possíveis se a política fosse sinônima de liberdade. 

Dessa maneira, o objetivo deste presente artigo é levantar informações por meio de pesquisas 

de cunho bibliográfico sobre os conceitos de poder e política na visão de Hannah Arendt e 

relacioná-los com conceitos administrativos atuais. 

Será abordado na seção 2 deste artigo o referencial teórico contendo a definição de poder e 

política na visão de Hannah Arendt, bem como as relações dos conceitos com a 

administração; além disso, serão enfatizados os conceitos de ação e ação conjunta; as 

interferências do conceito de poder nas organizações da atualidade e a relação conceitual de 

poder e ação entre Frederick Winslow Taylor e Hannah Arendt.  Na seção 3 buscaremos 

descrever a metodologia utilizada, bem como a estrutura e as limitações da pesquisa. Na seção 

4 apresentaremos as considerações finais acerca do estudo realizado; por fim, na seção 5, 

traçaremos as referências utilizadas para confecção do presente artigo. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Conceito de poder e política na visão de Hannah Arendt 



  

 

Desde as atrocidades cometidas por Hitler e seus adeptos nos campos de concentração, a 

humanidade passou a repudiar qualquer forma de regime político, travando de certo modo 

uma brava armadura ao poder dado aos tiranos.  

De acordo com Arendt (2006), quando queremos explicar o fenômeno totalitário empregado 

tanto por Adolf Hitler, como Benito Mussolini e Josef Stalin, os indivíduos não contam com 

apoio para compreender um fenômeno que se apresenta e que contraria todas as normas 

vigentes que conhecemos. Para ela, o verdadeiro mal surgiu em um meio onde todos os 

homens se tornaram “supérfluos”. Essa superfluidade atingiu tanto os manipulados como os 

manipuladores, sendo que os assassinos totalitários são os mais perigosos, pois não se 

importam se os indivíduos estão vivos ou mortos, se jamais viveram, ou se nunca nasceram. 

O mal radical que apareceu no totalitarismo ultrapassa os limites do que foi determinado por 

Kant1 como o mal radical, pois trata-se de uma nova forma do agir humano, uma forma de 

violência que vai muito além dos limites da própria solidariedade do pecado humano, de um 

mal absoluto, uma vez que não pode ser atribuído a motivos humanamente concebíveis.  

Nos argumentos de Hannah Arendt, a política levou os indivíduos dos campos de 

concentração a ausência de humanidade, dessa forma, à medida que a política é pautada na 

violência, e sobretudo, existe o domínio de uns sobre os demais, a apatia, a aversão, a rejeição 

aos princípios da cidadania, têm sido desenvolvidos, o que na visão de Arendt corresponde a 

um “desejo inarticulado das massas” e tem gerado “fuga à impotência” (ARENDT, 2006, p. 

28). Hannah Arendt retoma a tradição do poder por consentimento, não por violência, 

trabalhando poder e lei livres do conceito “mando-obediência”.  

(..) a violência é tão-somente a mais flagrante manifestação do 

poder. Toda política é uma luta pelo poder; a forma básica do 

poder é a violência’, disse C. Wright Mills, fazendo eco, por 

assim dizer, à definição de Max Weber, do Estado como o 

 
1 KANT, citado por HERRERO. Religião e história em Kant, p. 85. 

 



  

 

domínio do homem pelo homem baseado nos meios da 

violência legítima, quer dizer, supostamente legítima (...) 

(ARENDT, 1994, p. 31). 

Para Arendt, o poder está inserido no conjunto de habilidades para agir em equipe, tornando-

se propriedade de um grupo e só existe se esse grupo se mantém unido. “Quando dizemos que 

alguém está no poder, na realidade nos referimos ao fato de que ele foi empossado por um 

certo número de pessoas para agir em seu nome” (ARENDT, 1994, p. 36). 

Desse modo, evidencia-se através da percepção filosófica de Hannah Arendt que a política 

não tem suas bases no domínio e muito menos na violência, mas é consequência de uma 

resposta automática da ação plural2 do homem.  Assim sendo, a política seria o fim de si 

mesma, visto que não é um meio para se atingir determinados objetivos, com destaque a 

preservação da vida. 

Aliado à visão política de Arendt, se encontra o conceito de poder, cuja concepção é fruto da 

capacidade humana de agir com os demais, de modo a atuar em comum acordo com eles. Por 

conseguinte, o fator material indispensável para a geração de poder seria a convivência entre 

os homens, e o poder desapareceria no instante em que os indivíduos se dispersassem uns dos 

outros; tornando necessária uma relação com os seus semelhantes na condição humana, sendo 

única alternativa de poder para Arendt: 

A força que um homem sozinho pode exercer contra seu 

semelhante, e da qual um ou vários homens podem ter o 

monopólio ao se apoderarem dos meios de violência. Se por um 

lado, a violência é capaz de destruir o poder, por outro, jamais 

 
2  Pluralidade corresponde a condição de toda a vida política, associa-se ao fato de que 

homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo.  

É uma condição humana, pois refere-se ao fato de todos nós sermos os mesmos, ou seja, 

humanos, dessa forma, não existe ninguém exatamente igual a outra pessoa que já existiu, ou 

que venha a existir no mundo (ARENDT, 2007, p. 15). 



  

 

poderá substituí-lo. É daí que resulta a combinação política, de 

força e impotência. Esta combinação nada mais é do que 

chamamos de tirania; e o velho temor a essa forma de governo 

não se deve exclusivamente a sua crueldade, como atesta a 

longa sucessão de tiranos benévolos e déspotas esclarecidos, 

não é um de seus traços inevitáveis, mas à impotência e à 

futilidade a que condena tanto governantes como governados 

(ARENDT, 2007, p. 214). 

Montesquieu (1996), notou que a principal característica da tirania era o fato de que a mesma 

se baseava no isolamento do tirano em detrimento de seus súditos, e dos súditos entre si 

através do medo e da desconfiança. A tirania não era uma forma de governo como qualquer 

outra, mas contrariava a condição humana da pluralidade, além de impedir o desenvolvimento 

do poder, gerando dessa maneira impotência tão naturalmente como outros organismos 

políticos geram poder. Ainda, segundo ele, só a tirania seria capaz de conceber suficiente 

poder para permanecer no espaço da aparência, que é a esfera pública; ao contrário, tão logo 

passa a existir, gera as sementes de sua própria destruição.  

À vista disso, para Arendt (2007) só o poder pode aniquilar a força, e, portanto, a força 

combinada da maioria é ameaça constante do poder. O poder corrompe, de fato, quando os 

fracos se unem para destruir o forte, mas não antes. 

Por fim, a vontade de poder está longe de ser um sinal marcante, é como a cobiça e a inveja, 

um dos defeitos dos fracos, talvez o mais perigoso de todos. O poder preserva a esfera pública 

e o espaço da aparência e, como tal é, também, princípio essencial ao artifício humano.  

2.2 Conceito de ação e ação conjunta 

Hannah Arendt catalogou que na vida humana existem três atividades fundamentais: o labor, 

o trabalho e a ação. Essas características específicas do homem, que ela chama de vita activa 
3, são condições básicas para a vida e a sobrevivência do ser humano na terra.  

 
3 A expressão vita activa corresponde ao significado da vita contemplativa, ou seja, adequa-se 

às necessidades e carências da contemplação num corpo vivo. Está ligada, sobretudo, às 



  

 

A definição de labor está vinculada ao processo biológico do ser humano, ou seja, seu 

crescimento, metabolismo e sua possível decadência está vinculada às necessidades geradas e 

inseridas pelo labor no curso da vida. O labor “assegura não apenas a sobrevivência do 

indivíduo, mas a vida da espécie” (ARENDT, 2007, p. 16).  

Em outras palavras, no labor os seres humanos produzem e consomem os bens necessários à 

sustentação da própria vida, dessa forma, o homem nada mais é do que um entre outros vivos; 

assim, o agente do labor é o que Arendt chama de animal laborans4 (OLIVEIRA, 2014).  

A caracterização de trabalho condiz ao artificialismo da existência humana, pois sua 

finalidade primordial é saciar as necessidades básicas e não deixar nenhuma marca duradoura, 

uma vez que o seu resultado se desvanece no consumo; razão essa pela qual Arendt chama o 

seu agente de homo faber 5 . Desse modo, a condição humana inerente ao trabalho é a 

mundanidade. 

Por fim, o conceito da ação se refere à exclusiva tarefa exercida diretamente entre os homens, 

sem a interferência de coisas ou da matéria. Corresponde ao ato da “atividade política por 

excelência”, onde os feitos e palavras são realizados em público. Ou seja, a ideia de ação está 

intimamente ligada à condição humana da pluralidade (ARENDT, 2007, p. 15).  

E por fim, completa: 

Todos os aspectos da condição humana têm alguma relação com 

a política, mas esta pluralidade é especificamente a condição de 

toda a vida política (OLIVEIRA, 2014, p. 58). 

 
atividades elementares dos homens, onde dizem respeito às condições de vida que o homem 

impõe à sua sobrevivência (ARENDT, 2007, p. 22). 

4 Animal laborans se refere ao homem enquanto sua condição de consumidor, bem como ao 
fato da crença em que a vida é um bem supremo. (ARENDT, 2007, p. 220). O animal 
laborans é regido primordialmente pela necessidade (OLIVEIRA, 2014, p. 59). 

5 Homo faber na visão de Hannah Arendt se refere ao homem enquanto fabricante de seus 
objetos, age de acordo com critérios de “utilidade e instrumentalidade” (OLIVEIRA, 2014, p. 
59). 



  

 

Tendo a ação como atividade que não necessita de mediação de coisas ou de matéria, mas, 

relacionada diretamente com a política (estar e viver entre os homens na terra), torna-se 

necessário que a humanidade adote comportamentos para que essa convivência se torne 

possível, aqui entra o que Hannah Arendt chama de ética. 

Desse modo, como afirma KRAUT (2009), a Ética Nicomaqueia6 depara-se com a ideia de 

que a política e a ética são inseparáveis. Assim, diante da simpatia dos antigos pela política, 

concebia-se a convicção de que o homem, como ser único e distinto, aparece e confirma-se no 

discurso e na ação, e essas atividades, a despeito de sua futilidade material, são dotadas de 

permanência própria, visto como criação e recordação de si mesmas (ARENDT, 2007). 

Deste modo, a esfera pública é evidenciada como o espaço mundano de que os homens 

necessitam para aparecer; esse espaço é visto como “obra do homem”, advindo do trabalho de 

suas mãos ou do labor de seu próprio corpo. A noção de que o máximo que o homem pode 

atingir é a apresentação e a realização de si próprio não é, de modo algum uma situação 

natural, frequente. 

Contrapondo essa explicação, existe a crença do homo faber de que os produtos feitos pelo 

homem podem vir a ser mais, e não apenas duradouros; e a concepção vinculada ao animal 

laborans de que a vida é o bem supremo. Desse modo, é notório que ambos tenderão a julgar 

as atividades públicas pelo critério da utilidade. Na visão do homo faber o mundo tornar-se-ia 

mais útil e belo, enquanto na concepção do animal laborans a vida voltaria a se tornar mais 

fácil e duradoura. 

Isso não indica que os dois precisam se desvincular diretamente da esfera pública, pois sem o 

espaço da aparência e sem a convicção na ação e no discurso como forma de convivência, é 

impossível estabelecer a realidade da própria pessoa e do mundo que a circunda (ARENDT, 

2007). A capacidade humana da realidade traz ao ser humano uma concepção passiva do ser 

como uma coisa dada, não para ser modificada, de modo a exemplificar e dar existência 

 
6 Ética Nicomaqueia deriva do livro de Aristóteles: a ética a Nicômaco, onde é explicitado os 

conceitos de política e ética na visão do filósofo Aristóteles. 



  

 

àquilo que, se não o fizessem, teriam que sustentar de qualquer maneira. Em suma, a 

confirmação do ser, consiste e realiza-se nas atividades que só existem na legítima realização. 

Hannah Arendt considera que o indivíduo, por algum motivo, se distancia e não participa da 

convivência humana, repudia o poder, tornando-se impotente, por mais relevantes e oportunas 

que sejam suas ações. Assim, a geração do poder é consequência da ação conjunta entre os 

homens, revelando dessa maneira a singularidade de cada indivíduo. 

2.3 Interferências do poder na administração 

Obrigatoriamente a política está ligada à administração. Analisando-se a palavra política 

etimologicamente, entende-se política como: arte de governar; ciência da organização, direção 

e administração de nações ou Estados; ciência política. Na política da atualidade, o indivíduo 

em busca de poder, deixa de ser um administrador e age de forma corrupta de modo a 

satisfazer sua necessidade vital de poder. 

Arendt (2007), em suas colocações afirma o poder como pertencente à visão de criar homens 

livres, bem como de agir com os demais. Para a autora, o poder é constituído de ação, espaço 

público e condição humana 7. 

O poder enquanto fundação define de que forma a autoridade será, de forma simultânea, 

reconhecida e exercida. Já o poder enquanto pertencente a um grupo, só perdura enquanto a 

coletividade estiver unida. Dessa maneira, observa-se que o poder em Arendt, é o resultado da 

ação humana e pressupõe o espaço público8. Além disso, o poder não consiste na vontade 

alheia para os fins desejados, mas na formação de uma vontade comum, baseada no consenso, 

resultante do diálogo entre os cidadãos na esfera pública (ARENDT, 2001). 

 
7  “Condição humana não se refere ao conceito de natureza humana, e a soma total das 

atividades e capacidades humanas que correspondem à condição humana não integram algo 

que se assemelhe à natureza humana” (ARENDT, 2007, p. 8). 

8 Para Arendt, o espaço público seria de forma ampla, o ambiente do poder cuja finalidade é 

fazer com que haja o convívio entre os indivíduos livres. (ARENDT, 2007). 



  

 

Arendt considera que o indivíduo que, por alguma razão, se desvia e integra-se a convivência 

humana, repudia o poder, tornando-se frágil, por mais relevantes e oportunas que sejam suas 

ações. Assim, a geração do poder é consequência da ação conjunta entre os homens, 

revelando dessa maneira a especificidade de cada indivíduo. 

Já Galbraith (1989), traz o conceito de poder na visão de Max Weber, revelando que o poder é 

a capacidade de uma pessoa ou a coletividade instituírem a própria vontade sobre o 

comportamento de outras pessoas.  

Na perspectiva de Mintzberg (1983), o poder pode ser entendido como intenção da 

coletividade de indivíduos, que atuam em organizações, de modo a cumprir o que fazem. 

Nesse sentido, na visão do autor, o poder não é satisfatório, o indivíduo precisa agir de modo 

a tornar-se um influenciador. Precisa gastar suas energias, usar seu alicerce vital de poder e 

fazê-lo com inteligência, utilizando-se de habilidade política. Nesse caso, as bases vitais de 

poder se referem aos benefícios legais expressos pelas leis e estatutos vigentes, além do 

acesso privilegiado aos titulares de outras fontes de poder.  

Mintzberg (1983) procura descrever a relação existente entre o sistema de poder interno da 

organização e as interferências do ambiente externo. No entanto, o autor define quem são as 

peças pertencentes ao jogo de poder organizacional, aqueles que negociam entre si, de modo a 

adquirir fragmentos de poder em relação à organização, formando as chamadas coalizões 9. 

Pensando-se uma instituição como uma coalizão de grupos de interesses, na qual cada um 

possui determinados interesses e objetivos, Mintzberg (1983) procura explicitar a 

instrumentalização do sistema de poder nas coalizões internas, de modo a facilitar a 

compreensão de como o poder é distribuído a partir de quatro definições sistemáticas de 

poder. 
 

9 As coalizões podem se formar tanto interna quanto externamente; fundem-se a partir de 

arranjos de poder entre os influenciadores. Define os sistemas de influência usados para obter 

poder, e quais são os propósitos resultantes de seus esforços. Por fim, utilizam-se desses 

meios para descrever as configurações do poder organizacional (MINTZBERG, 1983).  

 



  

 

De acordo com Mintzberg (1983), o sistema de autoridade origina-se do cargo formal ou 

legítimo ocupado na hierarquia administrativa. Assim, seu sistema ideológico proposto prima 

por compartilhar crenças, tradições, símbolos e ideais comuns, não havendo espaço para 

privilegiar esse ou aquele grupo. É a parte da corporação responsável pela elaboração, 

manutenção e propagação de suas ideologias e doutrinas. 

Já o sistema de especialistas visa a discussão sobre recursos, limites e estratégias de cada 

indivíduo. Devido ao seu treinamento, os especialistas possuem muitas oportunidades para a 

rotatividade e, por isso, a sua lealdade à organização é um fator potencialmente fraco. Eles 

necessitam usar suas habilidades para inovar e isso requer que eles utilizem a cooperação, às 

vezes trabalhando por projetos em equipes temporárias, de maneira a combinar as suas 

distintas percepções e competências.  

Por fim, segundo Mintzberg (1983), o sistema político ou de influenciadores, tenta mudar os 

interesses organizacionais em favor do lado pessoal ou grupal.  

Dessa forma, subentende-se que é fundamental, que a partir do presidente se estabeleça um 

sistema de delegação, de modo a propiciar que os outros influenciadores internos exerçam 

seus esforços de maneira colaborativa/conjunta. Julga-se ainda que o presidente deva alcançar 

um nível de integração entre os objetivos pessoais utilizados e os objetivos gerais da 

organização. 

Mesmo havendo várias versões para o fenômeno do poder, na visão de Arendt (2007), o poder 

preserva a esfera pública e o espaço da aparência, de modo que todo o corpo social deveria 

assimilar que o poder está nas mãos da maioria, e sempre haverá a tentativa da tirania de 

substituir o poder pela violência; mas cabe aos indivíduos não deixarem que isso venha a 

ocorrer. 

2.3.1 Relação conceitual de poder e ação entre Frederick Taylor e Hannah Arendt 

Frederick Winslow Taylor iniciou a administração científica, com o estudo dos tempos e os 

movimentos, com objetivo de elevar o nível de produtividade, porém com baixo custo de 

produção. Ele comprovou a eficiência da ciência que estuda a ação dos trabalhadores. Na 

época considerada por ele “tão vasta e complicada que o operário, ainda mais competente, é 



  

 

incapaz de compreender tal ciência” (TAYLOR, 2015, p. 34). Taylor selecionou os melhores 

trabalhadores, e os dividiu de acordo com suas aptidões. No novo sistema (administração 

científica) os operários eram tratados de forma individual, procurando sempre aumentar a 

eficiência e propiciar a cada um maior prosperidade. 

Para Arendt, tratar os operários de forma isolada em relação aos outros é uma “condição 

prévia necessária” tendo em consideração a atividade do trabalho, estando inteiramente ligada 

ao mundo das aparências (ARENDT, 2007, p. 224). No entanto, de acordo com Arendt “a 

ação e o discurso necessitam tanto da circunvizinhança de outros quanto a fabricação 

necessita da circunvizinhança da natureza, da qual obtém matéria-prima” (ARENDT, 2007, p. 

201). Se tornando um fato, estabelecer um nível entre os funcionários tratando-os como um 

grupo é imprescindível, tendo em consideração que a ação e o discurso estão rodeados pelas 

“teias de atos e palavras de outros homens,” que se encontram em constante contato.  

Estabelecendo esse nível é possível ter mais resultados, pois os operários servirão de 

exemplos um para os outros, e determinarão uma relação de crescimento e esforço entre eles. 

Em um caso que se encontra no livro princípios de administração científica (TAYLOR, 2015) 

é possível perceber que essas relações interferem no esforço entre os trabalhadores: 

(…) Quando chegamos lá, eu e Jimmy, puseram-nos em um vagão com 

oito homens. Começamos a descarregar o minério do mesmo modo que 

fazíamos aqui, mas, depois de meia hora, eu vi perto de mim um sujeito 

que não trabalhava quase nada. Disse-lhe, então: - ‘por que não se 

mexe? Se não descarregarmos o vagão, não receberemos nada no dia do 

pagamento’. Ele me respondeu: - ‘Com o diabo, quem é você?’ - ‘Bem, 

disse eu, vê-se que não gosta de trabalhar.’ E o demônio avançou pra 

mim e disse: - ‘Cuide de sua vida, ou do contrário eu lhe jogo fora do 

vagão.’ Podia ter cuspido nele e p ter esganado, mas os outros 

carregadores puseram as suas pás no chão e pareciam apoiá-lo: assim, 

voltei-me para Jimmy e lhe disse de modo que todo grupo pudesse 

ouvir: - ‘Agora, Jimmy, eu e você daremos uma pazada só quando esse 

diabo der e nada mais.’ (TAYLOR, 2015, p. 62). 



  

 

Tendo em vista o fato de que o homem é capaz de agir, significa que se pode esperar o 

improvável dele. De cada nascimento, vem ao mundo “algo singularmente novo” (TAYLOR, 

2015, p. 191). Taylor percebeu que só conseguiria controlar a ação do vasto número de 

operários singularmente diferentes, oferecendo-lhes incentivo, o qual denominou 

administração por iniciativa e incentivo. Onde o incentivo não passava de promessas de 

promoção, melhoria dos salários ou gratificações. E somente quando eram dados esses 

estímulos que os patrões recebiam a melhor iniciativa dos operários (TAYLOR, 2015, p. 29). 

Para Hannah, "em tais situações, a ação perde a qualidade da qual transcende a mera atividade 

produtiva” (ARENDT, 2007, p. 193). 

De forma geral, Taylor fez um trabalho que de acordo com Arendt (2007), é uma ocupação 

intelectual, onde o homem realiza usando a cabeça, porém, sempre que esse trabalhador 

intelectual manifesta seus pensamentos, ele tem que usar as mãos como qualquer outro. No 

caso de Taylor (2015), ele separou a função de pensar especificamente para os 

administradores. Para os operários, a forma manual do trabalho, chegando a tratá-los como 

desprovidos da capacidade de pensar. Isso faz com que a pluralidade reduza a ação em 

conjunto, descaracterizando a convivência humana que é a política, levando-a a um mundo 

corrupto e imoral. 

3. METODOLOGIA 

Partindo do conceito segundo Prodanov e Freitas (2013, p.24) de que método é um caminho 

para atingir determinado objetivo e que a finalidade da ciência é a busca do conhecimento, 

podemos dizer que o método científico é um conjunto de ferramentas adotadas com o intuito 

de atingir o conhecimento. 

Ainda segundo o autor, os métodos desvendam os processos lógicos que deverão ser seguidos 

na investigação científica tanto dos fatos naturais, como dos fatos sociais. Dessa forma, o 

método permite que o autor exemplifique os planos de ação que serão seguidos, os fenômenos 

a serem estudados e a forma de se obtê-los. 

Quanto a abordagem, o presente estudo será baseado em pesquisa qualitativa, pois não se 

preocupa com a representatividade numérica, mas sim, com o aprofundamento da 



  

 

compreensão de um grupo social, de uma organização, entre outros (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

Na concepção de Cervo e Bervian (2007), a pesquisa bibliográfica busca explicar um 

problema ou um fato a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações 

e teses. Uma das características mais significativas, é o fato de que se for realizada de forma 

independente, ou seja, percorre todos os passos formais do trabalho científico. 

O estudo será baseado através de dados bibliográficos, que segundo Severino (2016) e Cervo 

e Bervian (2007) constituem-se a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas 

anteriores, em documentos impressos como livros, artigos, teses da autora em evidência e 

outros pensadores que dissertaram sobre seus temas.  

Inicialmente, foram realizadas pesquisas bibliográficas nas plataformas do Google Acadêmico 

e Cafe Capes, com o intuito de levantar dados bibliográficos para contextualizar o tema em 

evidência. No segundo momento, foram lidos todos os artigos e livros encontrados, além de 

criar uma metodologia de partida para o início da confecção do presente artigo. Por fim, o 

objetivo de tal pesquisa foi determinar uma fundamentação teórica consistente que nos 

permitisse abordar os temas de política e poder aliado às organizações da contemporaneidade 

com clareza e objetividade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os aspectos supracitados (poder, ação, política e administração) demonstram de forma 

clara a relevância dos conceitos de Hannah Arendt para a filosofia e administração moderna. 

Para a autora, existem três atividades essenciais que compõem a vida humana: o labor, o 

trabalho e a ação. Tais características são identificadas por ela como vita activa, e regem as 

condições básicas de vida e sobrevivência dos indivíduos na terra. O labor assegura a vida 

espécie e está vinculado ao processo biológico dos seres vivos. O trabalho se refere ao 

artificialismo da vida humana. A ação trata da dura e árdua tarefa desempenhada diretamente 

entre os homens; corresponde ao ato da atividade política por excelência, onde os feitos e as 

palavras são transmitidos em público.  



  

 

Oliveira (2014) expõe que os aspectos da condição humana, de modo conjunto, têm ampla 

relação com a vida política, e a pluralidade é notadamente a condição humana de toda a vida 

política. 

À vista disso, a política e o poder evidenciados neste artigo, através do totalitarismo presente 

nos governos de Adolf Hitler e Benito Mussolini, levaram os indivíduos pertencentes aos 

campos de concentração a falta de humanidade e compaixão com o próximo. Acerca disso, é 

possível inferir, que à medida que a política é pautada na violência, e nota-se o domínio de 

uns sobre os demais, os indivíduos tendem a criar uma apatia, aversão aos princípios da 

cidadania; o que para Arendt (2006, p. 28) corresponde ao “desejo inarticulado das massas” e 

tem gerado “fuga à impotência”. 

Na visão de Arendt, a política não encontra suas bases no domínio e muito menos na 

violência, mas é decorrente da resposta instintiva da ação plural dos indivíduos. Assim sendo, 

a política seria o fim de si mesma, visto que não é um meio para se atingir determinados 

objetivos, como a preservação da vida. Para ela, o fator material imprescindível para a 

geração de poder seria a convivência entre os homens, de modo que o poder desapareceria no 

instante em que os indivíduos se distanciassem uns dos outros; tornando necessária dessa 

maneira, uma relação mais afetuosa com os seus semelhantes. 

Montesquieu (1996), observou que por trás da tirania perversa utilizada nos governos 

totalitários de Hitler e Mussolini, havia um comportamento de retraimento do tirano em 

relação aos seus súditos, bem como dos súditos entre si através do receio e da desconfiança. 

Dentro dos conceitos de Arendt, a tirania era uma forma de governo que se diferenciava das 

demais e contrariava a condição humana da pluralidade, de modo a inibir o poder. 

Conclui-se à vista do exposto, que o poder está longe de ser um sinal notável, seria talvez o 

mais perigoso de todos os defeitos. Dessa forma, o poder preserva a esfera pública e o espaço 

da aparência e, como tal é, também princípio essencial ao artifício humano.  

Trazendo os conceitos de poder e política para as organizações da atualidade, ambos têm suas 

interferências bem explícitas e marcáveis no que tange a hierarquia dentro das empresas. Para 

Arendt, a geração de poder é uma resposta da ação conjunta entre os homens, revelando dessa 

maneira a identidade de cada indivíduo.  



  

 

Tanto para Galbraith (1989), quanto para Mintzberg (1983), o poder associa-se à coletividade 

de indivíduos, onde faz-se necessário que ele se torne um “influenciador”, de modo a usar e 

aperfeiçoar suas habilidades políticas em prol das necessidades da organização. 

Para Mintzberg (1983), existe uma relação intrínseca de poder interno nas organizações e suas 

interferências no ambiente externo. Dessa maneira, o autor demonstra de maneira clara quem 

são as peças que compõem o jogo de poder organizacional e formam as chamadas coalizões 

ou grupos de interesses. 

Segundo essa concepção, seria imprescindível que a partir do presidente organizacional, se 

estabelecesse um sistema de delegação, de modo a permitir que outros influenciadores 

internos exerçam seus esforços de maneira conjunta e visem a obtenção de um nível de 

integração entre os objetivos pessoais e os objetivos gerais da organização. 

Mesmo havendo várias versões conceituais para o fenômeno do poder, Arendt (2007) afirma 

que o poder preserva a esfera pública e o espaço da aparência, de modo que a sociedade 

deveria assimilar que o poder está nas mãos da maioria, havendo dessa maneira, a tentativa da 

tirania de substituir o poder pela violência. Porém, cabe a cada indivíduo, em seu íntimo ser, 

não deixar que essa atrocidade venha a ocorrer. 

Por fim, buscamos no presente artigo, traçar um paralelo entre Hannah Arendt relacionando 

alguns de seus conceitos com pensadores da administração como Frederick Winslow Taylor, 

evidenciando conceitualmente as prerrogativas de poder e ação. Taylor foi o precursor do 

conceito de administração científica, evidenciando o estudo do tempo e os movimentos, de 

maneira a aumentar o nível de produtividade e reduzir os custos de produção. 

Nesse sistema, os operários eram tratados de maneira individual, de forma a aumentar sua 

eficiência e propiciar a cada um maior prosperidade. Dessa maneira, para Arendt (2007, p. 

224), tratar o operário de maneira isolada é uma “condição prévia necessária”, tendo a 

condição do trabalho ligada sobretudo ao mundo das aparências. 

Taylor percebeu que só conseguiria controlar a ação do vasto número de operários 

singularmente diferentes, oferecendo-lhes incentivo, o qual denominou administração por 



  

 

iniciativa e incentivo. Onde o incentivo não passava de promessas de promoção, melhoria dos 

salários ou gratificações. 

Estabelecer um nível entre os funcionários e tratando-os como um grupo dessa maneira, seria 

fundamental, levando em consideração que a ação e o discurso estão rodeados pelas “teias e 

atos de palavras de outros indivíduos”, que se estabelecem em constante contato; é possível 

obter mais resultados, pois os operários servirão de exemplos um para os outros, tendo uma 

relação de crescimento e esforço na busca pelo alcance desses incentivos salariais. O que na 

visão de Hannah, "em tais situações, a ação perde a qualidade da qual transcende a mera 

atividade produtiva” (ARENDT, 2007, p. 193). 

De forma geral, Taylor fez um trabalho que de acordo com Arendt (2007), é um trabalho 

intelectual, que é aquele cujo o homem realiza com a cabeça, mas, sempre que esse 

trabalhador intelectual manifesta seus pensamentos, ele tem que usar as mãos como qualquer 

outro.  E cabe a cada indivíduo deixar ou não ser representado por outra pessoa. Hoje, em 

organizações empresariais as ações são controladas pelos patrões que estão empossados por 

poder, onde os empregados vendem suas ações como mercadorias, tornando-se 

instrumentalizados de modo a desprezar as coisas a categoria de meios, acarretando a perda 

do seu valor particular e característico.  
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