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Hannah	Arendt
1941 — 1945
Aufbau
Como colunista do Aufbau, o jornal dos imigrantes judeus-
alemães, passa a defender que os judeus se juntassem para
combater Hitler como um povo europeu.

1942
Grupo Judaico Jovem
Arendt e Joseph Maier formam o "Die jungjüdische 
Gruppe". O lema do grupo era a luta por um exército 
judaico.

1948 — 1952
Organização de Reconstrução Cultural Judaica

Hannah Arendt foi diretora executiva da Organização de Reconstrução
Cultural Judaica, viajando para a Europa entre 1949 e 1950 para dirigir a
operação que ao final recuperou um milhão e meio de volumes de Hebraica e
Judaica, centenas de objetos cerimoniais e artísticos e mais de mil rolos de
lei.



As	origens	do	totalitarismo
• 1951
• As origens do totalitarismo
• Publicação de "The Origins of

Totalitarianism", uma de suas

obras mais importante, que a

projetou internacionalmente. A

partir daí, ela passa a dar

conferências em Yale, Columbia,

Harvard, Princeton, Chicago, mas

também na Alemanha e em Paris.

• Torna-se cidadã americana



Totalitarismo segundo H. Arendt

¨ O totalitarismo é original. Nunca houve algo
parecido na história. Arendt, distingue totalitarismo
de tirania e ditadura.

¨ O regime totalitário nasce da degradação do
Estado-nação, do imperialismo e do antissemitismo.

¨ Caracteriza-se pela busca incansável por inimigos
a serem destruídos, minorias a serem liquidadas
pelo simples fato de existirem.

¨ A filósofa aponta o nazismo e o comunismo
soviético.



Características 

¨ Uma estrutura de poder voltada para uma forma
total de dominação. Não se detém diante da
tarefa de eliminar populações inteiras, para fazer
triunfar ideias e crenças na superioridade de raças
e de ideologias.

¨ Os regimes totalitários seguem a lógica de sistemas
de dominação que fazem das diferenças étnicas e
de classe motor para um processo de exclusão e
domínio.



Características

¨ No totalitarismo o terror é a essência do sistema.
¨ O terror é o instrumento corriqueiro para governar
as massas. Volta-se não apenas contra os seus
inimigos mas também contra os aliados e
correligionários. Sendo assim, o totalitarismo se
distingue da ditadura e da tirania.

¨ Empregam o terror mesmo contra uma população já
subjulgada.



A Banalidade do mal

¨ "Eichmann em Jerusalém" é um dos livros mais famosos
de Hannah Arendt. É fruto da cobertura jornalística,
feita para a revista "New Yorker", do julgamento do
criminoso nazista Adolf Eichmann, sequestrado na
Argentina pelo exército israelense e levado ao banco
dos réus em 1961.

¨ Eichmann foi um dos responsáveis pela chamada
"solução final", a decisão de extermínio meticuloso dos
judeus que Hitler adotara em meio da guerra. Alegou
em sua defesa que cumpria apenas ordens superiores,
irrecusáveis dadas as circunstâncias etc.



A Banalidade do mal

¨ Hannah Arendt soube fixar em seu ensaio a
"neutralidade" administrativa do relato sobre como
deportou seu rebanho humano. Assim, o mal era
deslocado do seu lugar de costume.

¨ Aqui, o mal se dissipa numa estrutura
compartimentada e impessoal onde a crueldade,
multiplicada pela eficiência, funciona em regime. A
culpa é compartilhada, se esvai ao longo de uma
rede de conexões, obediências devidas, hábitos
adquiridos, insensibilidade burocrática.



Temas:	 • DIALÉTICA
• TEORIAS SOCIALISTAS;
• OS DESVIOS DE PODER 

(TOTALITARISMOS)



Modelos	Sociopolítico
• Política na Idade Antiga 

• Política na Idade 
Moderna.

• Política na Idade 
Contemporânea. 

• Totalitarismo. Socialismo 
e Liberalismo hoje. 

Sofistas, Platão, Aristóteles –
Democracia Grega.

Maquiavel, Hobbes, Locke e 
Rousseau.

Hegel, Marx.
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DIALÉTICA
• “Tudo que existe merece desaparecer”
A força destruidora é a força motriz do processo histórico.

• TESE - afirmação
• ANTÍTESE  - negação
• SÍNTESE – negação da negação.
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Karl	Marx	(1818-1883)
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Filósofo alemão. Obras: O Capital, 3
volumes.
Manifesto Comunista.
Relações econômicas e a exploração.

SOCIALISMO UTÓPICO – Fourier.
Proudon. Saint-Simon.
Conscientização da eliminação da
propriedade privada a longo prazo.

SOCIALISMO CIENTÍFICO –
Possibilidade da eliminação das
classes sociais somente com uma
revolução. “A ditadura do
proletariado.” A práxis.



Conceitos	marxistas.
• Inspiração na dialética
de Hegel.
• Socialismo. Existência
de um aparelho estatal
burocrático;
Comunismo-
desaparecimento do
Estado e da luta de
classes, que culminaria
na anarquia.
•Mais-valia; 13



Modelo	que	surgem	de	uma	
revolução

• Os problemas sociais do século XVIII
contribuíram para o surgimento da
sociologia;
• Revolução Industrial;
• Aumento do desemprego, fome e
alcoolismo e suicídio;
•Movimento revolucionário(ludismo);
• Reforma Protestante. 14



TOTALITARISMO	DE		STALIN
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Totalitarismo
Nazismo/Facismo
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CARACTERÍSTICAS	DO	TOTALITARISMO

•Partido único;
•Racismo;
•Propaganda de massa;
• Imperialismo belicista;
• Estatismo;
• Educação moral e cívica;
•Campos de concentração e tortura.
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Totalitarismo	de	direita	–Nazismo.
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CAMPOS	DE	CONCENTRAÇÃO
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Itália	– Fascismo	Mussolini
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Nada fora do 
Estado, nada 
contra o Estado, 
tudo a favor do 
Estado.



TOTALITARISMO	DE	DIREITA
• Prática da censura e da
delação;
• Existência de polícia política.
Na Alemanha a Gestapo.
• Culto a personalidade;
• Campos de concentração;
• Antiliberalismo, defesa da
intervenção do Estado na
economia;
• Nacionalismo;
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SARTRE (1905-1980)
Romancista, dramaturgo e 
filósofo. Ganhou o prêmio 
Nobel de literatura, mas o 
recusou.
Período entre guerras 
marcado pela angústia e 
desespero do abandono.
A angústia é importante 
para a superação, 
transcêndencia.

EXISTENCIALISMO	E	LIBERDADE
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A	FILOSOFIA	EM	TEMPOS	DE	
GUERRA.
• A bomba atômica, a Guerra Fria e o genocídio 

dos judeus, contribuiram para desencantar a 
alma humana retirando a esperança e assolando 
a angústia.
• O Existencialismo descrito pelos escritores 

franceses Sartre, Simone e Albert Camus 
interpretaram os sentimentos, propondo o 
engajamento político contra as injustiças das 
guerras.
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Referências

¨ Blog do Centro de Estudos Hannah Arendt
¨ Filme, “Hannah Arendt”, links:
¨ http://www.filmesonlineflv.net/2015/05/assistir-

hannah-arendt-legendado.html
http://www.filosofianaescola.com.br/2013/11/han
nah-arendt-filme-online.html

¨ Obra, “As origens do totalitarismo”;
¨ Obra, “Eichmann em Jerusalém”;
¨ Obra, “A condição humana”.

http://www.filmesonlineflv.net/2015/05/assistir-hannah-arendt-legendado.html
http://www.filosofianaescola.com.br/2013/11/hannah-arendt-filme-online.html

