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Resumo: Aqui se apresenta a reflexão teórica para empoderamento das pessoas nos espaços 
da assistência social a ser realizada pela não separação entre o discurso e a ação, baseada 
nos conceitos de Hannah Arendt. Para isso propiciando um espaço nas atividades, em que o 
ser humano possa se colocar integralmente tanto concebendo como agindo em vivências 
criativas daquilo que vai fazer, um espaço  em que não há um repassador do que pode ou não 
ser feito, mas de liberdade, para  que  o ser em si não esteja separado de sua produção 
individual e coletiva. 
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Introdução 

Na assistência social comumente se veem os profissionais absorvidos 

por tantas atividades que normalmente a perseguição de uma linha teórica 

mais crítica na ação fica impossibilitada de se realizar. Aqui se trata de abrir 

caminhos para essa ação mais crítica, usando o pensamento de Hannah 

Arendt  como reflexão para os espaços ocupados pelas diferentes formações 

acadêmicas na assistência,  podendo elucidar sobre os efeitos da separação 

entre discurso e da ação na prática. 

 

Desenvolvimento 

O Livro “A Condição Humana” revela que o que distingue o homem, o 

que lhe é próprio, o que lhe é inerente em seu existir na era moderna é o 

trabalho.   

Mais especificamente em seu capítulo V aborda a ação. A ação humana 

é o que o revela. Mas junto da própria ação tem-se que encontrar o discurso. O 

discurso mostra a singularidade de cada um. Antes de o homem existir na terra 

já havia uma realidade. O homem com sua ação inicia novas realidades. Cada 

ser humano em sua condição própria e original ao nascer inicia o novo. Cada 

ser humano é um “novo”. Esta é a sua grandeza, a sua diversidade que vai se 

expondo, desde sua tenra idade. Este ser vai se descobrindo também, vai 

adquirir linguagem, vai se expressar expondo o que é e através dos atos se 
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mostrar ao mundo. É algo incomensurável saber até onde cada ser humano 

pode ir. ‘Leonardo da Vinci’ com suas mil facetas ativas, um ser multivariado, 

enorme, capaz, com tantas virtudes e qualidades inexplicáveis aos olhos da 

ciência foi um nascimento excepcional para a humanidade. Cada nascimento é 

algo/alguém especial, fora de série. Hannah Arendt fala dessa peculiaridade 

como a possível de transformações e mais transformações no contato com a 

terra e com os outros seres vivos. Embora haja grandes descobertas 

tecnológicas, nada vai superar o pensamento. Nenhuma máquina substituirá o 

homem. A ação que não acompanha o discurso, não é ação. É como se esta 

não existisse. Aqui se pode dizer que o homem desprovido do seu discurso na 

ação é uma reprodução mecânica. O homem pensa, age, esta (ação) 

desprovida daquele (discurso), não reafirma o homem como um nascimento. 

Enquanto houver nascimentos, a vida na terra é possível de se transformar. 

Até aqui, vê-se a importância do discurso ligado ao ato. Quando não há 

discurso, compreensão, reflexão de cada ser em si no ato, parece que Arendt 

vai demonstrando que essa impossibilidade tem que ser revista.  

Segue então suas reflexões, Arendt vai adiante. 

Os homens agem, mas, não sozinhos, a ação está vinculada aos 

semelhantes. A ação pode ser de um ator, não de um autor. As pessoas se 

comunicam, há uma rede enorme de comunicação, as ações se dão entre as 

comunicações, discursos e ações andam juntos. Não há como a história da 

humanidade acontecer sem discurso e sem ação. 

Se alguém tem alguma idéia ele vai comunicar essa idéia em discurso, 

segundo Arendt e virá a ação que é em conjunto com outros homens. A vida se 

move assim. 

           A idéia de colocar a criação, a organização social em torno da criação 

como impulsionadoras de indivíduos usuários da assistência social pode ser 

colocada  em atos por diversas vezes, em vivências institucionais, 

comunitárias. O discurso, no início, pode ser primário, porém ele se alarga para 

concepções teóricas, volta à realidade vivida pelas pessoas em tais ações, 

volta-se aos conceitos, pensa-se, redimensiona-se o apanhado, volta-se ao 

discurso, vêem-se modificações sugestivas para ocorrer na prática entre os 

homens. Nem tudo são flores. Há sofrimento, sofrimento no pensar, sofrimento 



 

no agir, a reação das pessoas existe. Essa espiral, a “práxis” na construção do 

conhecimento, como dizia Marx, é eterna, contextual, ação e reação tudo 

comunga na vida pública. A ação em Arendt é complexa, para sua 

compreensão se exige mergulhar no texto para entender como um conceito 

amplo, histórico, inacabado, englobando discurso e ação, humanidade, 

contexto e que por aí vai se deslindando em seu entendimento. 

Quando Arendt diz “A pluralidade humana, condição básica da ação e do 

discurso, tem duplo aspecto de igualdade e diferença” (ARENDT, 2001, p. 

224), o termo “igual” se refere a que se os homens não fossem iguais, não se 

poderia compreender os antepassados, pois esta compreensão é real e se 

sabe dos feitos históricos e se entende o comportamento dos semelhantes 

porque cada um se identifica com os acontecimentos. E também se prevê o 

que fazer para as gerações futuras com base no que se conhece de si mesmo, 

porque se não fosse isto verdade, não se poderia planejar o que fazer para os 

novos nascimentos. Existe a alteridade, reconhecer o outro que no conjunto 

forma a pluralidade como segue o texto “Só o homem, porém, é capaz de se 

comunicar a si próprio e não apenas comunicar alguma coisa como sede, 

fome, afecto, hostilidade ou medo. No homem a alteridade, que ele tem em 

comum com tudo o que existe, e a distinção, que ele partilha com o que vive, 

tornam-se singularidades e a pluralidade é a paradoxal pluralidade dos seus 

singulares” (ARENDT, 2001, 224). 

O que faz o homem distinto das coisas a mais que  existem no planeta é 

a ação do discurso, como nos diz Arendt (2001, p. 224) “[...] a ação e o 

discurso são os modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns com 

os outros, não como meros objetos físicos [...]” 

Outros aportes da autora vem ao longo do seu discurso apontando como 

a questão dos nascimentos “[...] por serem recém-chegados e iniciadores em 

virtude de terem nascido” (ARENDT, 2001, p. 226). E outros: à mediação de 

atos e palavras “Damos a esta realidade o nome de ‘teia’ de relações 

humanas” (ARENDT, 2001, p. 232). À questão de que somos autores e 

produtores, Arendt rebate que somos agentes, muito interessante esta 

passagem “[...] ninguém é autor ou criador da história da sua própria vida. Por 

outras palavras, as histórias, resultado da acção e do discurso, revelam um 



 

agente, mas esse agente não é o autor nem produtor” (ARENDT, 2001, p. 233). 

Vive-se porque alguém pôs um ser humano no mundo e este ser humano se 

torna sujeito, mas não autor da sua vinda. O importante aqui é tornar-se sujeito.  

O resultado é “[...] ex post facto da acção e do discurso” (ARENDT, 2001, p. 

235). Aqui se menciona o fato de ser mais depois da ação e do discurso, 

porque procurando se entender a autora em questão, a criação individual e 

social possibilita esse homem/mulher que não é autor nem produtor, ser 

agente, poder ser sujeito, aquele que domina o discurso e a ação, não como no 

modo fabril como se verá a seguir. 

“Ao contrário da fabricação, a acção não é possível no isolamento. Estar 

isolado é estar privado da capacidade de agir” (ARENDT, 2001, p. 237). Por 

isso a criação coletiva nos remete à teia e esta ao ato vivo do discurso que faz 

parte do fluxo da vida. A defesa deste pressuposto é que relaciona a Arendt o 

tema do empoderamento pessoal e coletivo. Aqui o discurso e a ação devem 

estar juntos. 

No mundo fabril a atividade em si é isolada, embora se dê num conjunto, 

num aglomerado de pessoas. Porém, se estas pessoas não conversarem o dia 

todo, o produto é concluído. Tudo já está pré-concebido. Foi a parte de leão 

exata do capitalismo industrial e que se estende até a nossa era. Essas 

condições de desligamento de discurso e ato são o terreno fértil para que 

muitos homens produzam alienadamente, não produziram o discurso, 

produzem o ato, a mão de obra; outros, não fazem as ações do discurso, mas 

toda preparatória discursal, contextual para que outros realizem o ato e não 

eles (concebedores intelectuais da ação). Separa-se aqui pensamento e ação 

que se estende por toda a teia de relações sociais. Para unificar novamente 

tornando o ser humano sujeito, há que haver discurso e ação por todos, em 

atividades propiciadoras dessa coragem, se não se quer reificar infinitamente a 

realidade atual.  

Na produção humana concebida como ato a lei passa a atuar como 

reguladora de todo processo fabril. Porém, a imprevisibilidade acompanha a 

ação quanto a ela em si. Veja-se, “Contudo, as várias limitações e fronteiras 

que encontramos em qualquer corpo político possam oferecer uma certa 

proteção contra a tendência,  inerente à ação, de violar todos os limites, são 



 

totalmente impotentes para lhes neutralizar a segunda característica relevante: 

a sua  inerente imprevisibilidade” (ARENDT, 2001, p. 241). 

É na teia de relações, uma cidade é uma teia de relações, onde se dá a 

polis. A polis é “[...] a organização da comunidade que resulta no agir e falar em 

conjunto[...]” (ARENDT, 2001, p. 248). A cidade-estado se situa “[...] entre 

pessoas que vivem juntas com tal propósito, não importa onde estejam” 

(ARENDT, 2001, p. 248 -249). 

Nesta passagem a escritora alemã demonstra como se concebe a ação, 
o discurso e o poder: 

 
O poder só é efetivado enquanto a palavra e o acto não se divorciam, 
quando as palavras não são vazias e os actos não são brutais, 
quando as palavras não são empregadas para velar intenções mas 
para revelar realidades, e os actos não são usados para violar ou 
destruir, mas para criar relações e novas realidades (ARENDT, 2001, 
p. 250). 

 

Arendt (2001, p. 254), cita ainda, que as artes e ofícios também podem 

florescer em épocas de tirania. Talvez este endurecimento do planejamento da 

assistência social, vindo tudo concebido e pronto, impondo  atos e limites no 

discurso e ação das pessoas possam   ser redimidos pelas artes e ofícios. Mas, 

a centralidade que interessa é a ação e o discurso mesmo em tempos de 

tirania. Este é o ponto de inflexão. 

              Um estudo exploratório se faz necessário.  

Com o homo faber a sociedade logicamente para garantir a coesão 

social, coloca os produtos como bens supremos que garantem a vida, a vida 

como bem maior, contrapondo-se a ação e ao discurso como diz-se “coisa de 

quem não tem o que fazer”. A passagem seguinte é ilustrativa, “De um modo 

geral, julgarão as actividades públicas pelo critério da utilidade, para fins 

supostamente mais nobres: no caso homo faber, tornar o mundo mais útil e 

belo, no caso do animal laborans, tornar a vida mais fácil e longa” (ARENDT, 

2001, p.259) e, então denunciarão, por serem apolíticos, a ação e o discurso 

como “[...] ociosidade - intromissão ociosa ou conversa ociosa” (ARENDT, 

2001, p.259) Como se não fossem o que faz a vida humana ser vida na terra.  

Na seqüência do discurso sobre a ação, a autora se remete à visível 

percepção que mesmo publicamente as ações devam ter um fim útil e belo. 

Parece que a utilidade que é a artífice do sistema capitalista que é toda a 



 

verdade possível e existente. Não há outras formas de vida que se possam 

imaginar. Inclusive com isto há a perpetuação do sistema econômico, como 

único possível na existência atual. 

Há que os homens com seus nascimentos e suas vidas se libertem 

dessa via única e retomem talvez a única via redentora do propósito de nascer: 

a liberdade. Não como soberania, mas como deixar de absorver o único 

pensamento vigente e dialogar sobre ele. A retomada do discurso e da ação 

como bens públicos. Este trecho remete a uma sutileza, “A suposição de que a 

identidade de uma pessoa transcende em grandeza e importância, tudo que ela 

possa fazer ou produzir é um elemento indispensável da dignidade humana” 

(ARENDT, 2001, p. 263). Veja-se bem, o que faz é produto, o que se é, é 

sujeito, pois, 

O que salva os talentos verdadeiramente grandes é que os que 
arcam com esse ônus permanecem superiores ao que fizeram, pelo 
menos enquanto estiver viva a fonte da criatividade, pois a fonte, na 
verdade, emana de quem eles são e é portanto, exterior ao processo 
real de trabalho e ao mesmo tempo que é independente do que 
possam realizar. (ARENDT, 2001, p. 263). 
 

 A ação humana é dissecada e, portanto, feita em seus desdobramentos 

para se compreender, discurso e ação é o modus vivendi da humanidade. 

Filósofos dissecaram discurso e ação para justificar suas idéias. Veja-se,  

 
A separação platónica entre o saber e o fazer permaneceu na base 
de todas as teorias do domínio que não se limitam a simples 
justificação de uma irredutível e irresponsável vontade de poder. A 
força de mera conceptuação e elucidação filosófica, a identificação 
platónica do conhecimento com governo e comando, e da ação com 
obediência e execução, prevaleceu sobre todas as experiências e 
manifestações prévias da esfera pública e impôs-se como verdade 
autorizada à tradução do pensamento político, mesmo depois de 
esquecidas há muito tempo as raízes da experiência que serviria de 
base aos conceitos de Platão (ARENDT, 2001, p. 276). 
 

O contraponto do pensamento acima coloca na ação a virtude dos 

homens, agir é preciso, mesmo sem a certeza dos seus resultados. Agir traz o 

novo e o novo se faz com discurso e ação. Pois,  

 

[...] seja qual for o poder mental necessário para os desencadear, a 
capacidade humana responsável por esse poder mental é a única 
força capaz de realizar tais feitos – não é nenhuma capacidade 
‘teórica’, não é contemplação nem razão, é a faculdade humana de 
agir, de iniciar processos novos e sem precedentes, cujo resultado é 
incerto e imprevisível [...] (ARENDT, 2001, p. 283). 



 

 E aqui vai a proposta  “Se podemos conceber a natureza e a história 

como sistemas de processos é porque somos capazes de agir, de iniciar 

nossos próprios processos” (ARENDT, 2001, p. 283). 

 Quando se inicia um novo processo, um novo ciclo prova-se o 

nascimento. Nascer é existir, existir desprovido de discurso e ação é 

fabricação. Pensar, mundo das idéias e agir, faz parte da pluralidade humana, 

de ser no mundo. Cada um pode iniciar o seu processo de interferência no 

mundo em que nasceu. 

 Quando se diz,  
 

Enquanto a força do processo de fabricação é inteiramente absorvida 
e exaurida pelo produto final, a força do processo de ação nunca se 
esvai num único acto, mas, pelo contrário, pode aumentar à medida 
que se lhe multiplicam as conseqüências (ARENDT, 2001, p. 284-
285). 
 

Vê-se aqui a veracidade do parágrafo anterior. 

Fechando aqui as reflexões sobre o texto de Hannah Arendt põe-se que, 

de todas as dimensões por ela abordadas e suas reflexões àcerca da vida 

humana e do que remete a criação como empoderamento de usuários da 

assistência social, o que se quer mencionar é que no decorrer do tema a ser 

trabalhado se vai utilizar a concepção contundente de discurso e ação na 

esfera humana, concebida pela autora para discorrer sobre a idéia e a prática 

de vivências com esse intuito. 

 

Considerações finais 

E assim fecham-se as considerações acima com o discurso visionário de 
que,  

 
Fluindo na direção da morte, a vida do homem arrastaria consigo, 
inevitavelmente, todas as coisas humanas para a ruína e a 
destruição, se não fosse a faculdade humana de interrompê-las e 
iniciar algo novo, faculdade inerente à acção como perene 
advertência de que os homens, embora devam morrer, não nascem 
para morrer, mas para começar (ARENDT, 2001, p. 299). 

 

            Por isso, é possível ter esperança. 

            Ação portanto, vê-se aqui, como discurso e ato, englobados e não 

separados como na produção fabril. 
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