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RESUMO 
 

Este trabalho tem o objetivo de analisar as posições de Hannah Arendt (1906-
1975) sobre o julgamento de Otto Adolf Eichmann (1906-1962). Para essa 
análise será utilizado o livro Eichmann em Jerusalém, produzido pela autora 
após ter assistido pessoalmente o julgamento do réu, um burocrata nazista 
apontado como responsável pelo sistema de transportes e pela burocracia que 
conduziam pessoas para a deportação e à morte no período da ditadura hitlerista 
na Alemanha (1933-1945) sob as ordens de seu governo. Após a derrota da 
Alemanha na 2ª Guerra Mundial, Eichmann foge e passa a viver na Argentina 
com outra identidade. Foi capturado em 1960 pelo serviço secreto israelense e 
levado a julgamento na Corte Distrital de Jerusalém, onde foi acusado por quinze 
crimes, dentre eles: crimes contra a humanidade, crimes contra o povo judeu e 
pertencer a uma organização criminosa. Ao longo de seu julgamento, foi 
analisado por Hannah Arendt, uma filósofa e intelectual renomada, que expõe 
inúmeras reflexões sobre o caso e a figura do sujeito Eichmann. Para além disso, 
Arendt problematiza a legalidade da captura de Eichmann e as questões morais 
que surgem ao longo do julgamento, bem como sua responsabilidade pessoal e 
legal quanto aos crimes de que era acusado. 

 
Palavras-chave: Banalidade do mal, responsabilidade, julgamento, burocracia, 
moral. 
  



    

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 
 

This paper aims to analyze Hannah Arendt’s (1906-1975) positions on the trial of 
Otto Adolf Eichmann (1906-1962). This analysis will use the book Eichmann in 
Jerusalem, produced by the author after having personally witnessed the 
defendant's trial, a Nazi bureaucrat appointed as responsible for the transport 
system and bureaucracy that led people to deportation and to death in the Hitlerist 
period in Germany (1933-1945) under his government orders. After Germany's 
defeat in World War II, Eichmann escapes and lives in Argentina with a new 
identity. In 1960, the Israeli secret service captures him and takes him to trial in 
the District Court of Jerusalem. He was charged with fifteen crimes, including 
crimes against humanity, crimes against Jewish people and for being a 
membership of a criminal organization. Throughout his trial, he was analyzed by 
Hannah Arendt – the renowned philosopher – whom exposes a number of 
reflections on the case and on the subject Eichmann. In addition, Arendt 
discusses the legality of Eichmann’s capture and the moral issues that arise 
throughout the trial, as well as his personal and legal responsibility in the crimes 
of which he was accused. 
 
Keywords: Banality of evil, responsibility, judgment, bureaucracy, moral. 
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INTRODUÇÃO 
 

  

  

Este trabalho, intitulado Hannah Arendt: política e responsabilidade no 

julgamento de Eichmann, propõe uma análise sobre o julgamento de Otto Adolf 

Eichmann (1906-1962) e da visão lançada sobre ele por Hannah Arendt (1906-

1975). Nossa pretensão é refletir sobre alguns de seus aspectos mais 

expressivos com base no livro da autora denominado Eichmann em Jerusalém - 

um relato sobre a banalidade do mal, publicado em 1963. A obra citada é a 

principal fonte deste estudo por ser um documento histórico, uma vez que Arendt 

compareceu ao julgamento de Eichmann e pautou-se em diversos documentos 

sobre o caso para produzi-lo; é neste contexto que se pretende historicizar e 

direcionar a pesquisa. 

Nosso objetivo é compreender a visão que Hannah Arendt lançou sobre 

Eichmann e seu julgamento, com base nos argumentos levantados por ela sobre 

o caso. Com base na visão de Arendt e respaldados na pesquisa, tentaremos 

explicar como ele foi possível, pois ainda que limitado intelectualmente 

encontrou condições favoráveis no coro de serviços de uma organização estatal 

criminosa que conduziu milhões de pessoas ao extermínio. 

Nesta introdução elencamos algumas das características dos sujeitos 

históricos que compõem nosso tema, e faremos alguns apontamentos sobre a 

trajetória de Hannah Arendt para situar o leitor sobre as principais características 

da autora e sua relação com o tema da pesquisa. E mais adiante, faremos uma 

explanação sobre Eichmann. 

Hannah Arendt nasceu em Hannover, na Alemanha, em 1906, e foi criada 

em Königsberg, onde vivia com seus pais, Martha Cohn Arendt e Paul Arendt. 

Era uma família judia integrada à vida e à cultura alemã no período. Em 1929, 

Arendt obteve seu doutoramento em Filosofia com a tese intitulada O Conceito 

de Amor em Santo Agostinho. Permaneceu na Alemanha até 1933, momento de 

muita efervescência sociopolítica devido às mudanças ocorridas com a 
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ascensão do nazismo, ano este em que ocorreu o incêndio do Reichstag1 (prédio 

do parlamento alemão).  

Segundo Arendt, “o incêndio do parlamento iniciou algo monstruoso, pois 

ocorreram inúmeras prisões na mesma noite enquanto se falava de detenções 

preventivas”2. As pessoas presas passaram a “apodrecer nos porões da 

Gestapo3 ou nos campos de concentração”4, conforme Arendt. A partir desse 

momento ela percebeu que não era possível se contentar somente em assistir o 

que estava em andamento na Alemanha. Como afirma a autora, 

 

Aquilo foi para mim um choque imediato, e a partir daquele 
momento me senti responsável. Isso significa que tomei 
consciência do fato de que não era mais possível contentar-se 
em ser espectadora. Procurei agir em vários campos5. 
 

  
É neste conturbado contexto que Hannah Arendt foi presa devido à 

perseguição que havia contra os judeus. Foi acusada de envolvimento com o 

“sionismo”6, principalmente depois que foi incumbida pelos sionistas, em 1933, 

de reunir uma coletânea de materiais que evidenciavam a ampla ação 

antissemita em instituições da sociedade civil alemã. Segundo Arendt, essa ação 

era vista pelos alemães como “greuelpropaganda, isto é, contrapropaganda que 

                                                         
1 Ocorreu na noite de 27 fevereiro de 1933 em Berlim, momento em que Hitler já exercia o poder 
como chanceler e estava há pouco menos de um mês no cargo. A partir do incêndio, os membros 
do partido nazista inclusive Hitler, culparam os comunistas e naquela mesma noite mandaram 
prender toda a oposição comunista e socialdemocrata, ou seja, os políticos que faziam oposição 
ao partido nazista foram encarcerados e silenciados, assim como muitos judeus. O incêndio 
serviu de pretexto para que o presidente Hindenburg, ainda em exercício, no dia seguinte 
promulgasse a “Lei de Defesa de Estado” que fortaleceu ainda mais o estado de exceção na 
Alemanha. Foi acionado o artigo 1° do Decreto do Presidente do Reich para a “Proteção de 
Pessoas e do Estado”. Os direitos civis e o habeas corpus foram cassados. 
2 ARENDT. H. A dignidade da política. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003, p 126. 
3 Era a “Polícia Secreta do Estado”. Gestapo é uma abreviação de geheime staatspolizei (Polícia 
Secreta do Estado). 
4 ARENDT, op. cit., p 126. 
5 Ibidem, p 126. 
6 Um movimento criado pelo judeu austríaco Theodor Herzl (1860-1904) que pregava a solução 
da questão judaica em bases nacionais e a reivindicação de um território com vista à implantação 
de um Estado judaico, onde todo o povo judeu pudesse se estabelecer. Foi iniciado no século 
XIX e o seu nome deriva de Sion, uma das colinas de Jerusalém. Mais tarde, em 1948, uma das 
principais aspirações do sionismo foi atendida, ocorreu a fundação do Estado de Israel. Antes da 
criação do estado israelense, houve o apoio da Inglaterra em 1917 com a Declaração de Balfour; 
depois, em 1922, com a Liga das Nações. AZEVEDO, Antônio Carlos do Amaral. Dicionário de 
nomes, termos e conceitos históricos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p 419. 
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visava desmistificar as posições dos nazistas”7. Para Arendt, essa “era uma 

maneira de entrar em ação contra o regime nazista. Embora fosse arriscado, ela 

gostou de ter sido escolhida para a tarefa”8. No entanto, foi detida depois de ter 

“reunido na Biblioteca do Estado Prussiano uma extensa coleção de 

documentos”9, segundo Correia.  

 Ela permaneceu presa por oito dias e só foi libertada devido à amizade 

que fez com o policial que a prendeu em Berlim: “Tive muita sorte”10, comentou 

mais tarde. Eram tempos difíceis para todos os judeus da Alemanha, inclusive 

para ela. Segundo Arendt, não era novidade que após a tomada do poder pelos 

nazistas tudo se tornaria ainda pior para os judeus, que já eram perseguidos 

pelos nazistas há pelo menos quatro anos antes da tomada do poder em 1933, 

o que fica evidente neste excerto: 

 

Meu Deus, nós não precisávamos que Hitler tomasse o poder 
para saber que os nazistas eram nossos inimigos! Havia pelo 
menos quatro anos que isso era de uma evidência absoluta para 
qualquer pessoa mentalmente sadia. Também sabíamos que 
uma grande parte do povo alemão marchava atrás deles. Por 
isso não podíamos estar propriamente surpresos – ou chocados 
– em 193311. 

 

 
Isto quer dizer que o ano de 1933 foi chocante e inquietante em certo 

sentido, mas não era algo tão novo que as pessoas de fato não soubessem, 

segundo Arendt. As perseguições contra os judeus já eram uma prática durante 

a República de Weimar12, mas principalmente após a ascensão do nazismo é 

que passa a ocorrer em grande escala, inclusive com muitas publicações 

                                                         
7 ARENDT. H. A dignidade da política. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003, p 127. 
8 Ibidem, p 127. 
9 CORREIA, Adriano. Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2007, p 21 e 22. 
10 ARENDT, 2003, op. cit., p 127. 
11 Ibidem, p 132. 
12 A República de Weimar, entrou em vigor oficialmente em 11 de agosto 1918 com a 
promulgação de sua 1ª Constituição. Sua implantação se deu também pela exigência dos 
vencedores da 1ª Guerra Mundial que substituiu a monarquia. Posteriormente, após a 5ª 
redação, uma nova constituição foi aprovada e promulgada em agosto de 1919. Ela nasce com 
uma constituição democrática que se oficializa quase no mesmo instante da vigência do Tratado 
de Versalhes, e, em 9 de novembro de 1919 ela instaura-se definitivamente. O Partido nazista 
tornou-se um partido de protesto contra a impotência do então regime democrático e da 
República de Weimar. Eram protestos e críticas que se fortaleceram face à crise econômica e 
política que se instaurou, além dos constrangimentos e humilhações de Versalhes. RICHARD, 
Lionel. A República de Weimar 1919-1933. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p 09-50. 
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antissemitas como as do jornal Der Stürmer13 (O Atacante) em que o povo judeu 

era sempre difamado e apresentado como ratazanas perigosas, e sugeria-se a 

sua eliminação. Produziram alguns filmes essencialmente antissemitas, tais 

como o Judeu Süss (O judeu Suss), Der ewige Jude (O judeu eterno) entre 

outros. 

Embora já houvesse perseguições antes de 1933, “os judeus alemães 

condenaram unanimemente a onda de consenso que tomou conta do povo 

alemão em 1933 e que de um dia para outro transformou os judeus em párias”14 

e intensificou as perseguições. Os judeus da Alemanha passaram a ser 

segregados do “serviço público, na docência da escola primária à universidade, 

nos ramos da indústria, rádio, teatro, ópera e até nos concertos”15, como cita 

Norbert Elias: 

 
Mas a principal investida, nesse período, não tinha sido dirigida 
contra as vidas dos judeus, mas antes, contra as bases de suas 
rendas e empregos. Os nazistas tinham procurado então, 
sobretudo, despojar os judeus da maior parte de seus bens e 
haveres – firmas comerciais e industriais, casas, depósitos 
bancários, joias, obras de arte etc. – e expulsá-los de todas as 
atividades profissionais que pudessem mantê-los em contato 
com a população não-judaica16. 

 

 
Para além da afirmação de Elias, os judeus perderam todos os direitos de 

cidadania após as “Leis de Nuremberg”17 que passam a justificar legalmente as 

perseguições, as prisões e a segregação. Mais tarde, tudo isso se intensificou a 

ponto de os judeus perderem o direito à vida somente pelo que eram. Como se 

não bastassem as perseguições mencionadas, passaram a ser violentados com 

                                                         
13 Era um jornal semanal nazista publicado entre 1923 e 1945. Seus conteúdos estimulavam o 
antissemitismo. Era uma das leituras preferidas de Hitler. Mais tarde, Julius Streicher, seu editor 
e criador foi condenado à morte pelo Tribunal de Nuremberg em 1946. 
14 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 319. 
15 Ibidem, p 50. 
16 ELIAS, Norbert. Os alemães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997, p 272. 
17 Foram promulgadas em 15 de setembro de 1935 com o objetivo de justificar as perseguições 
e expulsões, dentre elas a “Lei de Cidadania do Reich”; “Lei para a proteção do Sangue e Honra 
Alemã”, são também conhecidas como “As Leis Raciais de Nuremberg”. “Todas elas rebaixavam 
o status de cidadania e tiravam os direitos políticos dos judeus da Alemanha. Eles deixaram de 
ser cidadãos (Reichsbürger), mas continuavam membros do Estado alemão (Staatsangehörige)”. 
(ARENDT, 2013, op. cit., p 51). 
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as ações dos pogroms18 que se iniciaram a partir de 1938 e deram o sinal de 

uma possível destruição daqueles que eram considerados “indesejáveis”. “Criou-

se uma condição de completa privação de direitos antes que o direito à vida fosse 

ameaçado”19, segundo Arendt. 

Cidadãos alemães não judeus também foram mortos no período, pois os 

assassinatos em massa se iniciaram com os “doentes incuráveis”, na chamada 

“morte misericordiosa”; Hitler pretendia ampliar seu programa de extermínio 

livrando-se dos alemães “geneticamente defeituosos”20, comenta Arendt. 

Percebendo que a Alemanha estava passando por intensas mudanças, 

Arendt tratou de deixá-la de modo ilegal e clandestino (sem documentos), pois o 

processo oriundo de sua prisão seguiu adiante. Passou a viver na França, onde 

fazia um trabalho social e educativo que encaminhava crianças judias e 

adolescentes de 13 a 17 anos para a Palestina. Ficou na França até 1940, 

quando os nazistas a ocuparam; deixou então o país e se refugiou nos Estados 

Unidos. Para sair da França recebeu ajuda de um jornalista americano, Varian 

Fry, que ficou chocado com as notícias que chegavam da Europa, como cita 

Magnoli: 

 
Fry instalou seu escritório em Marselha e rapidamente correu a 
notícia de que havia um americano que podia ajudar na 
emigração. [...] Arendt e Blücher (seu marido) fizeram parte 
dessa lista. Mas, como nos outros casos, os contatos pessoais 
eram decisivos, pois deles dependia a rapidez da resposta a 
uma série de solicitações da legislação americana, como a 
existência de um responsável pelo envio das passagens ou pelo 
fornecimento de hospedagem e alimentação para o recém-
chegado. Tendo trabalhado para uma entidade sionista, desde 
sua chegada a Paris, em 1933, Arendt contou com uma rede de 
apoio que se estendeu ao seu marido e à sua mãe21.  
 

                                                         
18 Pogrom é um termo russo, caracteriza “massacres organizados” contra grupos ou populações 
com apoio e conivência das autoridades. Iniciou-se em 09 novembro de 1938 na Alemanha e na 
Áustria como resposta ao assassinato do diplomata alemão em Paris, Ernst von Rath, por um 
judeu da Polônia de 17 anos Herschel Grynszpan. Dentre os pogroms, inclui-se a “Kristallnacht 
ou Noite dos Cristais, em que 7500 vitrines de lojas judaicas foram quebradas, todas as 
sinagogas foram incendiadas e 20 mil judeus foram levados para os campos de concentração”. 
ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 51. 
19 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 329. 
20 ARENDT, 2013, op. cit., p 312. 
21 MAGNOLI, Demétrio. Hannah Arendt e o totalitarismo. In: ____. O mundo em desordem 1914-
1945 vol. I. Rio de Janeiro: Editora Record, 2011, p 332. 
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Segundo Magnoli, o problema naquele momento era obter vistos de 

imigração. Poucos eram os governos dispostos a abrir suas fronteiras para 

intelectuais ou militantes de esquerda como o marido de Arendt, Heinrich 

Blücher, bem como para artistas de vanguarda, desempregados e judeus.  

Os primeiros meses de sua permanência nos EUA foram difíceis. Ela se 

esforçou para aprender inglês junto com seu marido. Trabalhou como colunista 

no jornal Aufbau (construção) o que no início lhe rendeu ganhos modestos. De 

acordo com May, somente em 1944 Arendt tornou-se diretora de pesquisas de 

um órgão intitulado Comissão de Reconstrução Cultural Judaica na Europa, que 

tinha a finalidade de elaborar “registros dos tesouros culturais judaicos nos 

países que se encontravam sob o domínio nazista, de modo que, após a derrota 

alemã as peças, obras ou monumentos fossem recuperados”22 – para que no 

futuro fossem guardados em países como Israel, França, EUA e outros. A partir 

de 1948, Arendt dirigiu e supervisionou esse instituto. 

Com a ajuda de amigos, começou a escrever em inglês e aos poucos foi 

conhecendo os escritores americanos, passou a ter amizades e contato com 

uma cultura e um ambiente intelectual diferente e novo. Revisou algumas obras 

de Franz Kafka (1883-1924) quando dirigiu uma editora em Nova York em 1948, 

a Schocken Books – fundada por um de seus amigos. Ainda neste período, 

publicou artigos sobre História e Política em revistas americanas23, que mais 

tarde contribuíram com a produção de um de seus mais conhecidos livros, 

Origens do Totalitarismo, em 1951 – momento em que se tornou bastante 

conhecida no cenário norte-americano, europeu e depois mundial24.  

A partir dessa publicação Arendt passa a ser vista como uma figura 

intelectual muito importante. Nessa obra a autora tinha motivações pessoais e 

também fora impulsionada por fatos um tanto específicos e marcantes que 

vieram à tona no pós guerra, como cita Correia: 

 

                                                         
22 MAY, Derwent. Hannah Arendt uma biografia: a notável pensadora que lançou uma nova luz 
sobre as crises do século XX. Rio de Janeiro: Casa Maria Editorial, 1988, p 47. 
23 Dentre elas: Sewanee Review, The Nation, New Comentary e também em revistas de língua 
alemã: Die Wandlung (mudança). MAY, 1988, p 47. 
24 CORREIA, Adriano. Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2007, p 38. 
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Quando Hannah Arendt começou a conceber Origens do 
Totalitarismo, estava atônita em meio às primeiras informações 
comprovadas do extermínio em massa nas câmaras de gás dos 
campos de concentração, levada a cabo como “solução final” 
para a questão judaica. Ela se referirá doravante à fabricação de 
cadáveres nos campos como “o que não poderia ter 
acontecido”25. 

 

A obra citada é importante para nossa pesquisa, pois Arendt trata da 

abrangência do conceito de totalitarismo que se refere a um Estado composto 

por uma lógica jurídica e burocrática que se justifica pela coerção em prol do 

domínio das “massas”26. Ela se esforça para definir conceitualmente ditaduras 

que possuíam intensos mecanismos de controle em determinadas sociedades, 

inclusive na Alemanha nazista com Hitler. Dentre as ditaduras citadas por Arendt 

nessa obra, nossa análise se restringirá somente ao nazismo, regime ao qual 

Eichmann pertencia. 

Após o lançamento de Origens do Totalitarismo, Arendt obteve a 

cidadania norte-americana quando já lecionava em universidades americanas 

como a New School e a Universidade de Chicago. Antes disso, ela viveu como 

apátrida27 e com poucos rendimentos, pois desde 1933, ao ser presa, passou a 

viver sem seus documentos e, portanto, com dificuldades quanto a sua 

nacionalidade e obtenção de cidadania nos países onde viveu: França e EUA. 

Segundo Correia, embora Arendt já tivesse obtido visibilidade com a 

publicação de Origens do Totalitarismo, foi em 1958, com a publicação da obra 

A Condição Humana, que ela passou a ser reconhecida “como uma das 

                                                         
25 CORREIA, Adriano. Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2007, p 27. 
26 Segundo Arendt, o “termo “massa” se aplica quando lidamos com pessoas que, simplesmente 
devido ao seu número, ou à sua indiferença, ou a uma mistura de ambos, não podem integrar 
uma organização baseada no interesse comum, seja partido político, organização profissional ou 
sindicato de trabalhadores. Potencialmente, as massas existem em qualquer país e constituem 
a maioria das pessoas neutras e politicamente indiferentes, que nunca se filiam a um partido e 
raramente exercem o poder de voto. As classes foram transformadas em massa e exigindo novos 
mecanismos de controle, como emprego do terror, ideologia, propaganda e burocracia”. 
ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 361. 
27 Segundo Arendt, apátrida é um indivíduo sem pátria, sem nacionalidade e sem direito a ter 
direitos. Ocorreu com inúmeros judeus alemães expulsos ou refugiados de seu país, foram 
desnacionalizados após a 1ª e 2ª Guerra Mundial, “uma vez fora do país de origem, permaneciam 
sem lar; quando deixavam o seu Estado, tornavam-se apátridas; quando perdiam os seus direitos 
humanos, perdiam todos os direitos: eram o refugo na terra”. Arendt sugere que “cada indivíduo 
deve ter o direito de pertencer a humanidade, direito esse que deve ser garantido pela própria 
humanidade”. A esse grupo de apátridas, “também pertenciam russos, armênios, romenos, 
húngaros e espanhóis – para citar somente as categorias mais importantes”. ARENDT, 2009, p 
300, 311 e 332. 
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vigorosas pensadoras políticas de nosso tempo”28. De acordo com Bignotto, a 

própria “Arendt e seu editor se surpreenderam com o sucesso do livro A 

Condição Humana, pois após quatro meses de seu lançamento foi necessário 

uma reedição”29. Assim, a partir dessas obras toda sua potencialidade intelectual 

passa a ser profundamente admirada nos meios acadêmicos de seu tempo. 

Em 1961, logo após a prisão de Eichmann, Arendt se ofereceu como 

enviada especial da Revista The New Yorker30 para fazer a cobertura do 

julgamento e depois publicou um texto composto de cinco capítulos. 

Posteriormente, os capítulos publicados deram origem ao livro “Eichmann em 

Jerusalém - um relato sobre a banalidade do mal”31 que, publicado em maio de 

1963, tornou-se uma edição ampliada da cobertura do processo de Eichmann, 

obra que ao mesmo tempo em que aborda período tão específico de sua vida é 

uma das mais importantes e memoráveis de sua produção acadêmica. 

Na obra Eichmann em Jerusalém, Arendt explica o caso como um novo 

fenômeno no século XX. Para a autora, não se trata simplesmente de considerar 

que Eichmann era dantesco ou monstruoso, mas que, a exemplo de muitos 

indivíduos, banalizava o mal, agindo de forma indiferente mesmo ao praticar 

crimes hediondos. Eichmann, embora abominável, é visto por ela como um 

homem comum, simples, banal, medíocre e até engraçado em alguns 

momentos, segundo refere em uma entrevista concedida a Günter Glaus, em 28 

de outubro de 1964, para um canal de televisão da Alemanha Ocidental: 

 
Veja, há pessoas que levam a mal o fato de que eu ainda possa 
rir, e eu os compreendo, em certa medida. De minha parte 
estava efetivamente convencida de que Eichmann era um 
palhaço: li com atenção seu interrogatório na polícia, de 3600 
páginas, e não poderia dizer quantas vezes ri, ri às gargalhadas! 
São essas reações que as pessoas interpretaram mal. E quanto 
a isso, não posso fazer nada. Mas uma coisa é certa: 

                                                         
28 CORREIA, Adriano. Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2007, p 38. 
29 BIGNOTTO, Newton. Prefácio: A presença de Hannah Arendt. In: ____. Hannah Arendt entre 
o passado e o futuro. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2008, p 07. 
30 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 311 p 05. 
31 Segundo Adler, em 1964, “Eichmann em Jerusalém é agora lido e comentado no mundo inteiro, 
fala-se dele na televisão e não apenas nos meios universitários” (ADLER, 2007, p 483). Este foi 
um livro que desatou “uma das mais amplas e complicadas controvérsias do século XX” (YOUNG 
BRUEHL, 2006, p 21). 
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provavelmente eu teria rido três minutos antes de minha própria 
morte32. 
 

É difícil interpretar o que Arendt sentia ao rir de Eichmann, talvez o riso 

tenha sido despertado pelo impacto da indignação em saber que um homem 

medíocre cometeu um dos maiores males do século. Ou quem sabe, seus risos 

demonstrem certo estranhamento quanto à pequenez do sujeito Eichmann, dada 

a potencialidade e amplitude de seus feitos. 

Quanto a Adolf Eichmann, sua trajetória começa quando se filia ao Partido 

Nazista, em abril de 1932. Ele nasceu em Solingen na Alemanha e segundo 

Arendt, “não conseguiu terminar a escola secundária, nem se formar na escola 

vocacional para engenharia na qual foi matriculado e apresentou dificuldades. 

Desde muito cedo ia mal na escola”33. Seu pai o tirou de ambas as escolas muito 

antes da formatura e o direcionou ao trabalho. Segundo a autora, Eichmann 

trabalhou como vendedor em “duas empresas”34 e também como ajudante na 

empresa de mineração adquirida por seu pai. Nesta última ele trabalhou como 

um mineiro comum. Até os 22 anos de idade, Eichmann não havia iniciado outra 

carreira que não fosse na área de vendas. 

Como havia se filiado ao Partido Nazista, em 1932 ele começou a 

trabalhar como empregado da Seção B-4 (Bureau IV) sob as ordens de Heinrich 

Müller (1900-1945)35. A partir daí sua vida “fracassada, que era repleta de 

frustrações”36, começou a mudar; segundo Arendt: 

 
De uma vida rotineira, sem significado, ou consequência, o vento 
o tinha soprado para a História, pelo que ele entendia, ou seja, 
para dentro de um Movimento sempre em marcha e no qual 

                                                         
32 ARENDT. H. A dignidade da política. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003, p 137. Entrevista 
completa na obra citada, p 123 a 143. E também disponível no site Youtube, com possíveis 
legendas em português: <https://www.youtube.com/watch?v=WDovm3A1wI4> Acesso em: 13 
jan. 2015. O total de páginas citado nesta entrevista é de 3600, em sua obra Eichmann em 
Jerusalém, na página 39 – edição de 2013, a autora afirma que o depoimento gerou 3564 páginas 
datilografadas, muito embora seja uma diferença pequena. 
33 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém - um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 39 e 40. 
34 Na companhia Oberösterreichischer Elektrobau, trabalhou por aproximadamente dois anos. E 
na Companhia de Óleo a Vácuo da Áustria, trabalhou durante cinco anos e meio, até 1932. Este 
último emprego ele conseguiu com ajuda de conhecidos judeus. Segundo Eichmann, entre 1943-
44, ele retribuiu esse favor e cooperou para facilitar a emigração dos judeus que o ajudaram 
quando lhe foi pedido. Ibidem, ARENDT, 2013, p 41. 
35 É uma data aproximada de quando foi visto pela última vez em Berlim. Ele pertencia ao alto 
escalão da Gestapo e está entre os líderes nazistas que nunca foram capturados. 
36 ARENDT, op. cit., 2013, p 45. 
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alguém como ele – já fracassado aos olhos de sua classe social, 
sua família e, portanto, aos seus próprios olhos também – podia 
começar de novo e ainda construir uma carreira37. 
 

 

Logo ele cumpriu 14 meses de treinamento no serviço militar com 

obstinação, mas não gostava da rotina militar. Não era do tipo fanático pelos 

ideais de seu partido e, quando se inscreveu nele, não o fez por “convicção, ou 

porque tenha se deixado convencer, mas sim pelos motivos e clichês mais 

comuns entre os nazistas, como as dificuldades geradas pelo Tratado de 

Versalhes38 e o desemprego”39 na Alemanha no período, afirma Arendt.  

Eichmann pertencia ao que Arendt denomina ralé40, uma parcela 

desprestigiada da sociedade e desprezada pela elite mais culta da Alemanha em 

seu tempo. A ralé buscava destaque e visibilidade, mesmo que para isso se 

utilizasse da violência e do terror para ludibriar a elite e penetrar à força no tecido 

social mais valorizado no país, em tempos difíceis. O totalitarismo ofereceu essa 

oportunidade à ralé, pois segundo Goebbels, então ministro da propaganda, “a 

maior felicidade que um homem pode experimentar hoje é ser um gênio ou servir 

a um gênio”41. Para Arendt, “servir é o típico pensamento da ralé, que sentia-se 

fascinada pelo poder da fama e aceitaria entusiasticamente a idolatria ao gênio, 

                                                         
37 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 45. 
38 O Tratado de Versalhes foi assinado em 28 de junho de 1919. Foi constituído por 440 artigos 
que visavam cobrar reparações e punir a Alemanha diante da comunidade internacional, bem 
como enfraquecer seu poder militar, pois o tratado a acusava de ser uma das principais 
responsáveis pela 1ª Guerra Mundial. Foi uma exigência dos vencedores sob a alegação de que 
a paz se consolidaria de fato. Com vistas à objetividade e por acreditar que extrapolaria o objeto 
de nossa análise, não faremos uma discussão aprofundada sobre o tratado. Para essa finalidade 
ver: KEYNES, John Maynard. As consequências econômicas da paz. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2002. O autor é um renomado economista que analisa uma longa lista 
de cláusulas que considerava indevidas, dentre elas: o tratamento da propriedade privada dos 
cidadãos alemães nas ex-colônias e na Alsácia Lorena, até a interferência das ferrovias alemãs 
passando pelo volume de entregas de carvão à França. O autor considerava inviável. (KEYNES, 
prefácio, página XVI). Ver também: BECKER, Jean-Jacques. O Tratado de Versalhes. São 
Paulo: Unesp, 2010. O autor é um historiador francês que oferece uma excelente discussão 
sobre o contexto histórico do tratado e suas consequências para Europa e Alemanha. 
39 ARENDT, op. cit., p 44. 
40 A ralé era a camada social a que os fracassados pertenciam, “aqueles a quem sua própria 
época rejeitava e esquecia”. Foi desta ralé que vieram Hitler e Eichmann. “Para obter o negado 
reconhecimento pela sociedade, a ralé estaria disposta a pagar com a vida se fosse preciso” e 
nessa “atmosfera pré-totalitária a ralé buscava o acesso à História ao preço da destruição”, isso 
a tornaria diferente diante da elite e mais tarde a ralé assumiu o poder. ARENDT, H. Origens do 
totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 381 e 382. 
41 Ibidem, p 382. 
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este que a elite iria desprezar”42, mas a ralé, não; esta é que encontra sentido 

no movimento nazista e vê nele uma oportunidade de ascensão. 

Eichmann optou por servir a Hitler e ao nazismo e se afirmou em seu 

cargo de burocrata. Em 1934 progrediu ao grau de Scharführer (cabo), mas 

nunca passou da patente de tenente-coronel e tinha muito orgulho de sua 

carreira. Entediado com a rotina de soldado, mais tarde se inscreveu no Serviço 

de Segurança da Reichsführer (SS) comandada por Heinrich Himmler (1900-

1945)43, onde permaneceu até 1945. 

Suas funções de trabalho na Seção B-4 passaram a ser de cunho 

burocrático e administrativo no que dizia respeito à emigração de judeus e aos 

meios para esse fim. Eichmann passou a ser responsável pelo fluxo migratório 

e o funcionamento dos meios de transportes que viabilizavam as emigrações e 

deportações na Alemanha, assim como nos territórios ocupados e administrados 

pelos alemães. Ao assumir essas funções, Eichmann tornou-se um criminoso de 

gabinete que cometia “massacres administrativos”44, como diz Arendt. Utilizava 

uma escrivaninha e assinava papéis com a suposta crença de que não cometia 

crimes. Era visto como um tipo de especialista em questões judaicas e exerceu 

suas funções até 1945, quando a Alemanha foi derrotada na 2ª Guerra Mundial.  

Após a derrota e a invasão das tropas aliadas na Alemanha, alguns 

nazistas foram capturados e outros se entregaram. Muitos deles foram julgados 

e condenados à morte pelo histórico Tribunal de Nuremberg45, onde o nome de 

                                                         
42 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 382. 
43 Era o comandante militar da SS, Gestapo (Polícia Secreta) e de outras forças de segurança 
da Alemanha. Foi um nazista poderoso e homem de confiança de Hitler até 1945, quando a 
Alemanha estava prestes a ser derrotada. Foi considerado um dos principais responsáveis pela 
prática do holocausto ou shoá. Com a derrota da Alemanha foi capturado por tropas inglesas e 
logo que sua identidade foi descoberta ele cometeu suicídio. 
44 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 311. 
45 O Tribunal de Nuremberg foi o primeiro com a especificidade de julgar criminosos de guerra. 
Após Nuremberg, muitas vezes a comunidade internacional cogitou da possibilidade de julgar as 
autoridades civis e militares de um determinado Estado responsável por crimes contra a paz e 
contra a humanidade – mesmo sessenta anos depois – mas isso não ocorreu. A única exceção 
aconteceu em 1993, quando um Tribunal Penal Internacional (TPI) foi criado para julgar crimes 
cometidos na antiga Iugoslávia e, em 1994, quando uma corte especial sentenciou os 
responsáveis pelo genocídio em Ruanda. Em ambos os casos não foi possível indiciar um 
governo inteiro e os processos se prolongaram por anos. Em 1998, a ONU (Organização das 
Nações Unidas) criou a Corte Criminal Internacional (CCI), com o objetivo de oferecer um local 
permanente para julgar todos os crimes de guerra. Outro exemplo histórico importante ocorreu 
após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), quando houve discussões acaloradas sobre levar 
o Kaiser Guilherme II, da Alemanha, a julgamento para responder por crimes praticados na 1ª 
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Eichmann foi citado ao longo dos julgamentos de ex-nazistas. Alguns deles não 

chegaram a ser julgados, por terem cometido suicídio, inclusive o Führer Adolf 

Hitler, que se suicidou em 30 de abril de 1945 ao perceber que a guerra estava 

perdida. Eichmann, por exemplo, foi capturado por tropas americanas, porém 

conseguiu fugir em 1946, escondendo-se na Argentina até 11 de maio de 1960, 

quando foi preso e posteriormente foi levado a julgamento – momento que 

contempla nossa pesquisa. 

Com o propósito de caminharmos para o fim desta introdução, resta 

explicitar como serão distribuídos os capítulos deste trabalho. No primeiro 

capítulo faremos uma análise da visão de Hannah Arendt sobre Eichmann e 

problematizaremos pontos essenciais levantados por ela ao longo de seu 

julgamento, tais como a prisão e a irreflexão de Eichmann, a banalidade do mal, 

a responsabilidade legal e moral com base no pensamento de Arendt e de 

estudiosos de sua obra, dentre os quais Adriano Correia, Celso Lafer, André 

Duarte e Jorge Grespan. 

No segundo capítulo, faremos alguns apontamentos sobre a problemática 

da burocracia e da técnica utilizada pelo governo nazista. A maneira como 

ambas foram pensadas e serviram para estruturar o aparato de extermínio 

estatal, bem como os impactos de sua sistematização apoiada na burocracia do 

totalitarismo, durante o regime hitlerista, como cita Arendt: 

 

A máquina de extermínio havia sido planejada e aperfeiçoada 
em todos os detalhes muito antes do horror atingir a própria 
Alemanha, e sua intrincada burocracia funcionou com a mesma 
impassível precisão, tanto nos anos de vitória fácil como 
naqueles de derrota previsível46. 

 
Abordaremos a ideia de burocracia e seus efeitos, e o modo como era 

operada por homens como Eichmann. Segundo a autora, os massacres 

ocorridos nos campos de concentração foram tecnicamente planejados pelo 

aparelho do Estado nazista, que posteriormente esforçou-se para diluir possíveis 

                                                         

Guerra Mundial – o que não ocorreu e será discutido no 3º capítulo desta pesquisa. BAZELAIRE, 
Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça penal internacional. São Paulo: Manole, 2004, p 13 a 26. 
46 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 133. 
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responsabilidades daqueles que estavam frente à máquina pública e operavam 

a burocracia. Essas considerações serão feitas à luz do pensamento da autora 

e dos trabalhos de Jeffrey Herf, Eric Hobsbawm, Herbert Marcuse, Horkheimer 

e Max Weber. 

O terceiro e último capítulo é dedicado a entender à ideia de 

responsabilidade em Arendt. Buscaremos a compreensão não apenas do 

significado do conceito em si, mas por que ele se apresenta como necessário 

para autora e a relação deste conceito com os nazistas que foram considerados 

criminosos de guerra, assim como Eichmann. Enfocaremos a problemática legal 

e moral em torno do julgamento, para ver se de fato houve “inadequação do 

sistema legal dominante”47 para punir legalmente os crimes dos quais Eichmann 

fora acusado, conforme afirmou Arendt. Se não havia lei para puni-lo, então, 

tentaremos saber como foi possível aplicar a pena de morte a ele, e se o 

julgamento foi realmente legal ou se foi um julgamento moral, trazendo à baila a 

discussão de Arendt sobre atribuir ou não as responsabilidades aos indivíduos 

que operam a máquina pública. Um ponto crucial talvez seja saber se de fato 

deve-se responsabilizar os Estados sob a alegação de “atos de Estado” mesmo 

em tempos de guerra e em nome da lei, ou atribuir responsabilidade pessoal aos 

homens que obedecem às ordens de seu Estado e que muitas vezes cometem 

crimes em nome dele. Com o intuito de buscar repostas para saber a quem, 

exatamente, deve ser atribuída determinadas responsabilidades, propomo-nos 

pensar historicamente, sobre quando e como se inicia esse tipo de perspectiva 

e debate na História, com base no pensamento da autora. 

  

                                                         
47 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 317. 
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1 A VISÃO DE HANNAH ARENDT SOBRE EICHMANN 
 
 

 

Neste primeiro capítulo faremos uma contextualização da prisão e do 

julgamento de Eichmann (1961-1963) e a posterior discussão de Arendt sobre 

sua efetiva responsabilidade quanto aos crimes dantescos48 de que era 

acusado. Portanto, esse capítulo possibilitará uma abertura para explicações 

mais aprofundadas nos capítulos subsequentes. 

Adolf Eichmann foi preso na noite de 11 de maio de 1960 por volta de 

20h05 próximo de sua residência, situada em um bairro de periferia ao norte de 

Buenos Aires, na Argentina, onde vivia uma vida bem simples, sob o nome de 

Ricardo Klement. Sua captura foi arquitetada pelo serviço secreto israelense, a 

Mossad 49 quinze anos após o fim da 2ª Guerra. Ele foi agarrado e colocado 

dentro de um carro por três “agentes israelenses em território argentino”. 

Eichmann percebeu que se tratava de um trabalho profissional. De acordo com 

Arendt, “ao lhe perguntarem quem era, ele respondeu instantaneamente: “Ich bin 

Adolf Eichmann” e, surpreendentemente, acrescentou: “Sei que estou na mão 

dos israelenses” 50. Segundo a autora, ele disse ter lido em um jornal que o 

primeiro ministro israelense David Ben-Gurion (1886-1973) havia ordenado sua 

captura. Mas Ben-Gurion “informou à nação apenas que Eichmann havia sido 

localizado, e não que fora raptado por agentes governamentais”51.  

Arendt explica que, se Israel tivesse solicitado a extradição de Eichmann 

“após o dia 7 de maio de 1960, seus crimes completariam 15 anos e pelas leis 

da Argentina não seria mais possível extraditá-lo”52. Segundo a autora, dada a 

“insatisfação de Israel com as leis argentinas, o rapto demonstrou desespero e 

                                                         
48 Segundo Telles, a efetiva culpa de Eichmann pelos crimes dantescos que era acusado ao 
longo do julgamento misturou-se com a exposição do sofrimento de inúmeros judeus devido ao 
holocausto. Ele questiona e problematiza a espetacularização do julgamento. TELLES, Sérgio. 
Arendt e a maior das aventuras, a intelectual. Publicado no Caderno 2 do Jornal O Estado de 
São Paulo em 24.08.13. 
49 Foi criada em 1948, se denomina por Instituto para Inteligência e Operações Especiais. É o 
serviço secreto de Israel e tem sua sede em Tel Aviv. É uma agência civil que obedece às ordens 
do 1º ministro do Estado de Israel. 
50 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 262. 
51 Ibidem, p 260. 
52 Ibidem, p 287. 



23 

 

 

 

 

um claro conflito com a lei internacional”53. Mesmo com os apontamentos feitos 

pelo advogado de Eichmann, Robert Servatius54, ao afirmar perante a corte que 

o “único problema criminal legítimo no caso seria julgar seus raptores 

israelenses, o que até aquele momento não havia sido feito”55. Toda essa 

situação foi tratada com muito cuidado pela corte e o fato de Eichmann não ser 

cidadão argentino não o beneficiou, como cita Arendt: 

 

Afirmaram que o desrespeito à lei internacional dizia respeito 
apenas aos Estados de Argentina e Israel, não aos direitos do 
acusado, e que esse desrespeito fora “curado” por meio da 
declaração conjunta dos dois governos de 03 de agosto de 1960, 
esclarecendo que “resolviam dar por encerrado o incidente 
surgido como consequência da ação de cidadãos de Israel que 
violaram os direitos básicos do Estado Argentino”. A corte 
decidiu que não importava se os israelenses eram agentes 
governamentais ou cidadãos individuais56. 
 

 
Outro fato importante foi o que se deu antes que Eichmann fosse levado 

diretamente a Israel. Com base nos escritos de Arendt, sabe-se que ele foi 

conduzido para uma casa alugada em um subúrbio remoto de Buenos Aires onde 

ficou amarrado em uma cama durante oito dias. Sendo que no segundo dia, 

supostamente pediram a ele que fizesse a seguinte declaração: 

 

                                                         
53 Segundo Arendt, seria um pedido inútil. “A Argentina tinha um impressionante passado de não 
extraditar criminosos nazistas; mesmo que existisse um tratado de extradição entre Israel a 
Argentina com certeza não seria honrado. Homens como o Dr. Josef Mengele, que se envolveu 
nos mais horripilantes experimentos em Auschwitz e encarregado da seleção não foi extraditado; 
assim como Karl Klingenflus”. ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a 
banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p 287. 
54 O advogado de Eichmann, Dr. Robert Servatius, era um profissional experiente e renomado 
em sua área. Nascido em Colônia, na Alemanha, em 1894, tinha grande prestígio em seu país, 
sobretudo após ter defendido alguns dos acusados como os criminosos de guerra no Tribunal 
de Nuremberg. Depois de servir no exército durante a 1ª Guerra Mundial, voltou ao serviço militar 
na 2ª Guerra, tendo alcançado o posto de major sem jamais ter pertencido ao partido nazista. 
Ele foi aceito como advogado depois de o Mossad ter revirado seu passado, e não terem 
encontrado nada que o desabonasse. Antes, porém, de assumir a defesa de Eichmann, teve que 
enfrentar um problema: a lei israelense não aceitava advogados do exterior em suas cortes de 
justiça. Fez-se, então, uma lei de exceção segundo a qual profissionais estrangeiros seriam 
admitidos se os processos nos quais se envolvessem pudessem implicar em pena de morte. Os 
honorários de 30 mil dólares foram pagos a Servatius pelo governo de Israel. GHIVELDER, Zevi. 
Eichmann na jaula dos réus. Revista Morashá, ed. 71, abril de 2011. Disponível em: 
<http://www.morasha.com.br/conteudo/artigos/artigos_view.asp?a=888&p=3> Acesso: 05 jan. 
2015, p 03. 
55 ARENDT, op. cit., p 33. 
56 Ibidem, p 261. 
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Eu, abaixo assinado, Adolf Eichmann, declaro de livre e 
espontânea vontade que uma vez que agora minha verdadeira 
identidade foi revelada, vejo claramente que é inútil continuar 
tentando escapar do julgamento. Portanto expresso minha 
disposição em viajar a Israel para enfrentar uma corte de 
julgamento, uma corte de lei autorizada. Está claro e 
compreendido que receberei assistência legal e que devo tentar 
registrar por escrito os fatos sobre meus últimos anos de 
atividades públicas na Alemanha, sem nenhum embelezamento, 
a fim de que as futuras gerações tenham um quadro verdadeiro. 
Esta declaração, eu a faço de livre e espontânea vontade, nem 
por promessas recebidas nem por ameaça. Quero afinal estar 
em paz comigo mesmo. Como não consigo me lembrar de todos 
os detalhes, e como parece que misturo fatos, solicito 
assistência que ponha a minha disposição documentos e 
depoimentos que me ajudem em meu esforço de buscar a 
verdade. Assinado: Adolf Eichmann, Buenos Aires, maio de 
196057. 
 

 
Com base na declaração supracitada, segundo Ghivelder, nos dias 

seguintes à captura de Eichmann coube a um dos agentes, denominado Zvika, 

“a tarefa de convencê-lo a assinar o documento no qual afirmava que concordava 

em ser levado para Jerusalém para ser submetido a julgamento”58, como cita o 

autor:  

 
Eichmann recusou-se a assinar e Zvika argumentou, conforme 
narra textualmente o escritor Neal Bascomb em seu 
livro, Hunting Eichmann: “Não vou obrigar você a nada. Mas, se 
eu fosse você, assinaria o documento e vou lhe dizer por quê. 
Vai ser a única vez na vida em que você terá a oportunidade de 
dizer o que pensa. E vai estar lá em Jerusalém para dizer ao 
mundo todo o que você julgou que era certo, com as suas 
próprias palavras”59. 

 

 
Arendt questiona a data deste documento e acredita que pelo menos 

metade da declaração Eichmann copiou de um modelo pronto, embora fosse um 

documento autêntico. Não continha o dia do mês e a omissão da data deu 

margem à suspeita de que o documento tenha sido escrito quando Eichmann foi 

                                                         
57 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 262-263. 
58 GHIVELDER, Zevi. Eichmann na Jaula dos Réus. Revista Morashá, ed. 71, abril de 2011. 
Disponível em: <http://www.morasha.com.br/conteudo/artigos/artigos_view.asp?a=888&p=2> 
Acesso: 05 jan. 2015, p 01. 
59 Idem, 2011, p 01. 
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levado para Jerusalém, em 22 de maio de 1960, e não em Buenos Aires, como 

se afirmara. O mesmo documento foi utilizado também como prova pela 

acusação. O advogado de Eichmann questionou, em uma das sessões do 

julgamento, se houve espontaneidade para a produção dele. Eichmann disse 

que foi coagido pelos agentes enquanto estava preso a uma cama, ainda em 

Buenos Aires. O assunto foi cuidadosamente evitado pela corte, e o documento 

teve pouca relevância, pois segundo Arendt, “foi apenas o fato de Eichmann ser 

apátrida de facto e nada mais, que permitiu à corte de Jerusalém levá-lo a 

julgamento”60. Embora o advogado de Eichmann tivesse solicitado sua 

extradição ao governo alemão em Bonn, foi-lhe negada proteção legal ou 

extradição, sob a alegação de que ele “não era cidadão alemão, o que era uma 

mentira patente, segundo Arendt”61. 

Após sua chegada em Jerusalém, Eichmann foi conduzido à prisão de 

Ramleh, a uma cela com paredes acolchoadas para evitar que se autoinfligisse 

algum dano físico e havia sempre a presença de guardas que o vigiavam. Foi 

também submetido a um minucioso exame médico. Logo se iniciaram os 

interrogatórios, com duração de 275 horas gravadas em 76 fitas pelo capitão da 

polícia israelense Avner Less (1916-1987), o que ao todo “gerou 3564 páginas 

datilografadas, segundo Arendt, em aproximadamente trinta e cinco encontros 

com Eichmann”62.  

Os interrogatórios feitos pelo capitão Less tinham como objetivo obter 

uma confissão que possivelmente comprovasse a participação de Eichmann no 

extermínio em massa praticado pelo nazismo. Mas foi somente após oito meses 

de trabalho com Eichmann que Avner conseguiu, com base nos interrogatórios 

e documentos, comprovar sua participação na Solução Final63. Eichmann mentiu 

                                                         
60 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 261. 
61 Ibidem, p 46. 
62 Ibidem, p 39. 
63 Era uma política eliminacionista (extermínio total) oficializada pelos nazistas em 1941, tinha 
como objetivo resolver a questão judaica eliminando todos os judeus fisicamente de toda área 
de influência da Alemanha e da Europa. Estruturaram e utilizaram todo o aparato de morte e 
todos os recursos possíveis para removê-los e exterminá-los, como: emigrações, deportações, 
guetos, campos de concentração, fuzilamentos, câmaras de gás, fornos, cobaias para 
experiências médicas, entre outras formas de extermínio. “O registro factual desse período ainda 
não foi estabelecido em detalhes, e certas questões baseadas em suposições jamais poderão 
apoiar-se em informações inteiramente confiáveis. Por exemplo, o total de judeus vítima da 
Solução Final é uma suposição – Entre 4 milhões e meio e 6 milhões – jamais comprovada, e o 
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enquanto pôde e até o último instante, pois estava convencido que apenas 

seguira ordens. A este respeito, Grespan informa: 

 
O acusado de fato mentia, mas mentir era a nova norma, a nova 
forma de dizer a “verdade”, o novo padrão de “normalidade” 
dentro do tipo atual de sociedade e de Estado. Não tanto o 
indivíduo dentro de uma massa, de uma “ralé” homogênea e 
embrutecida, e sim o “desclassificado” em que os laços 
orgânicos com a sociedade se inverteram – este fornece a 
matéria-prima da nova ordem64. 
 

 

Eichmann era parte dessa nova matéria prima e mentir tornou-se padrão 

com base naquilo que era normal para ele e uma regra comum dentro do sistema 

que ele conhecia, pois o “Terceiro Reich instituiu uma “normalidade” de outro 

tipo, em que a exceção à norma se fazia regra, “norma”, incorporando e 

cooptando indivíduos dispostos a aceitá-la”65. Eichmann foi incorporado em uma 

lógica “que se destrói para construir um novo mundo social”66 em que “a mentira, 

o segredo e o terror são o núcleo desse processo de reorganização da 

sociedade”67, como afirma Guterman. Ainda com base em seu interrogatório, 

alguns anos mais tarde, o capitão de polícia Avner concedeu uma entrevista em 

que dizia: 

Quando vi o prisioneiro pela primeira vez, com calça e camiseta 
de cor cáqui, fiquei desapontado. Talvez eu tivesse imaginado 
que me depararia com um nazista tal como costumavam 
aparecer no cinema: alto, louro, olhos azuis e ar arrogante. 
Entretanto, aquele homem magro, mais ou menos da mesma 
altura que eu, não passava de uma pessoa comum. A 
normalidade de sua aparência e seu testemunho prestado sem 
qualquer emoção provocaram-me um impacto mais deprimente 
do que eu esperava68. 
 

                                                         

mesmo se aplica aos totais de cada um dos países envolvidos”. ARENDT, H. Eichmann em 
Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p 05. 
64 GRESPAN, Jorge. Hannah Arendt e a banalidade do mal. In: ____. O pensamento alemão no 
século XX. Vol I. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p 169. 
65 Ibidem, p 167. 
66 Ibidem, p 158. 
67 GUTERMAN, Marcos. A Moral nazista – Uma análise do processo que transformou crime em 
virtude na Alemanha de Hitler. São Paulo: Tese (doutorado) USP, 2013. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Fabiano/Downloads/2013_MarcosGuterman%20(2).pdf> Acesso em: 05 jan. 
2015, p 20. 
68 GHIVELDER, Zevi. Eichmann na jaula dos réus. Revista Morashá, ed. 71, abril de 2011. 
Disponível em: <http://www.morasha.com.br/conteudo/artigos/artigos_view.asp?a=888&p=2> 
Acesso: 05 jan. 2015, p 02. 
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A citação sugere que Avner esperava “mais” do homem que iria interrogar 

pelos próximos meses, dada a natureza e amplitude de seus feitos. Segundo 

Arendt, Eichmann, com toda sua falta de reflexão, estava entusiasmado com a 

oportunidade de falar sobre tudo que supostamente sabia ao capitão, mas “seu 

entusiasmo foi colocado em xeque, pois foi confrontado com perguntas 

concretas baseadas em documentos irrefutáveis”69. Era do tipo vaidoso, ansiava 

por notoriedade; sempre que tinha a chance, afirmava com base em seu histórico 

o quanto fora exitoso em determinados momentos de sua vida. 

Eichmann queria ser ouvido e fez questão de explicar detalhadamente e 

repetidas vezes ao capitão por que não conseguiu conquistar uma patente mais 

alta e por que não foi além de tenente coronel na SS. Ele lamentou muito por 

isso, sentia-se injustiçado, afinal, sempre foi eficiente e obediente, portanto o fato 

de não ter sido promovido jamais fora por incapacidade. 

Para Grespan, “homens como Eichmann se definem no quadro de 

inversão das normas promovido pelo sistema, pois inoculava a loucura de sua 

inversão de valores e parâmetros em toda a sociedade”70. Isto quer dizer que 

homens como ele encontram espaço em organizações que em nome de uma 

política, ou de uma ação coletiva organizada, almejam um suposto “bem maior”. 

Assim, conseguem dissimular de maneira que “o mal perca a qualidade pela qual 

a maior parte das pessoas o reconhecem e tudo passa a ter uma aparente 

legalidade”71, comenta Arendt. Moralmente não compreendiam a dimensão 

humana envolvida naquela inversão de valores, como cita Guterman: 

 
Nessa inversão, o padrão sobre o certo e o errado é alterado 
substancialmente de modo a permitir, no limite, a eliminação 
física dos inimigos de um projeto histórico, como ocorreu no 
nazismo. Assim, pessoas comuns, sem particular apego à 
violência, aderem à lógica, lastreada em certezas científicas e 
em necessidades burocráticas, segundo a qual a destruição do 
contraditório é necessária ante o projeto de “melhorar” a 
sociedade72. 

                                                         
69 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 41. 
70 GRESPAN, Jorge. Hannah Arendt e a “Banalidade do Mal”. In: ____. O pensamento alemão 
no século XX. Vol I. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p 170. 
71 ARENDT, op. cit., p 167. 
72 GUTERMAN, Marcos. A Moral nazista – Uma análise do processo que transformou crime em 
virtude na Alemanha de Hitler. São Paulo: Tese (doutorado) USP, 2013. Disponível em: 
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Eichmann era um agente dentro desta estrutura que “apresentou ao 

mundo o colapso moral que os nazistas provocaram”73 conforme Arendt. E após 

esse colapso, “tudo que era positivo se tornou negativo, e tudo o que era 

negativo ganhou significado positivo”74 – afirma Guterman, ao se referir à moral 

nazista. De acordo com o autor, o nazismo viabilizou “crimes e mortes e os 

transformou em virtude de modo a aliviar seus executores burocratas de 

qualquer peso de responsabilidade moral”75, pois esta recaía sobre a 

“organização que colocou o projeto nazista acima de qualquer consideração 

moral”76 e abriu caminho para eliminação de seus inimigos e opositores, como 

cita Souki: 

[...] era a existência de um sistema que cada um aderia, por meio 
de uma função ou de seu posto, um ponto tal que implicaria a 
perda de identidade pessoal e de toda a possibilidade de 
reivindicar a responsabilidade de seus atos [...] Os atores da 
sociedade nazista se conformaram de corpo e alma às regras 
desastrosas de um jogo fundado sobre os princípios criminais, 
os quais ninguém parecia fazer parar77. 
 

 

Isso significa “que a aparência de banalidade tem justamente a função de 

ocultar o verdadeiro escândalo do mal e pode ser banalizado por determinadas 

contingências históricas”78 como afirma Souki. Significa que o mal cometido pelo 

homem pode mostrar-se banal, mas não que, por si mesmo, seja banal. A 

aparência de normalidade oculta a gravidade e banaliza os atos. 

Dentre as acusações que recaíam sobre Eichmann estava em questão 

sua participação direta em uma estrutura ampla de extermínio de seres humanos 

– particularmente o povo judeu – visto também como crime contra a humanidade. 

Com base em uma “lei israelense criada em 1950”79 para punir criminosos de 

                                                         

<file:///C:/Users/Fabiano/Downloads/2013_MarcosGuterman%20(2).pdf> Acesso em: 08 jan. 
2015, p 29. 
73 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 142. 
74 GUTERMAN, op. cit., p 20. 
75 Ibidem, p 15. 
76 Ibidem, p 25. 
77 SOUKI, Nádia. Hannah Arendt e a banalidade do mal. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p 101. 
78 Ibidem, p 99. 
79 A Corte Distrital de Jerusalém fundamentou o julgamento de Eichmann com base nesta “Lei 
de Punição dos Nazistas e Colaboradores de Nazistas”. Ela possibilitava a aplicação da pena de 
morte para aqueles que ao longo do regime nazista (1933-1945) cometeram crimes contra o 
povo judeu. ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém, 2013, p 32-268. 
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guerra ligados ao nazismo, Eichmann passou a responder por quinze 

acusações, conforme segue: 

 

(1) Provocar o assassinato de milhões de judeus; (2) Levar 
milhões de judeus a condições que poderiam levar à destruição 
física; (3) Por causar sérios danos físicos e mentais aos judeus; 
(4) Determinar que fossem proibidos os nascimentos e 
interrompidas as gestações de mulheres judias no campo de 
concentração Theresienstadt; (5) “Resumia os itens 1 e 2”, 
como: propiciar condições que visavam a morte de milhões de 
judeus por meio da fome, deportação, trabalhos forçados, 
condições sub-humanas, destruição física e psicológica, 
cárcere...; (6) Por perseguir judeus com base em motivos raciais, 
religiosos e políticos; (7) Pilhagem de propriedade: confiscar 
bens de judeus através de medidas que envolviam a extorsão, o 
roubo e a violência; (8) Era responsável por crimes de guerra; 
(9) Pela expulsão de centenas de milhares de poloneses de suas 
casas; (10) Responsável pela deportação de 1400 eslovenos da 
Iugoslávia; (11) Era responsável pela deportação de milhares e 
milhares de ciganos para o campo de concentração Auschwitz; 
(12) Era responsável pela deportação e morte de 93 crianças da 
aldeia de Lidice, uma aldeia tcheca. Os três últimos itens o 
acusavam de pertencer a três organizações consideradas 
criminosas pelo Tribunal de Nuremberg: SD, Gestapo e SS80. 

 

 

De acordo com Arendt, “Eichmann se declarou inocente de todas as 

acusações”81, sendo que as doze primeiras já eram suficientes para que se 

aplicasse a pena de morte. Isto quer dizer que o julgamento não ocorreu de 

acordo com os parâmetros da jurisdição internacional, pois a já citada lei 

israelense de 1950 era posterior aos crimes de Eichmann. Mesmo assim foi 

aplicada e aceita pela Corte Distrital de Jerusalém, afinal ela dava poderes a 

Israel, como cita Arendt: 

 
A lei de 1950 a qual Eichmann foi processado especifica que não 
há estatuto de limitação para grandes crimes, e que o argumento 
res judicata (julgado antes) não deve valer – uma pessoa pode 
ser julgada em Israel “mesmo que já tenha sido julgada no 
estrangeiro, seja perante um tribunal internacional, seja perante 
um tribunal de um Estado estrangeiro, pelo mesmo crime82”.  
 
 

                                                         
80 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 266-269. 
81 Ibidem, p 32. 
82 Ibidem, p 268. 
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Ainda que qualquer réu nazista tivesse sido julgado por outra corte em 

outro país, cabia à corte israelense julgá-lo novamente se achasse necessário 

com base na lei mencionada. Assim, o julgamento tornou-se polêmico quanto a 

sua validade e o argumento utilizado pela corte israelense é que havia a 

necessidade de aplicar a lei de 1950, tendo em vista que, na percepção dela, os 

nazistas, “especialmente os que pertenciam às mesmas organizações 

criminosas de Eichmann, estiveram ocupados em destruir todas as provas de 

seus crimes durante os últimos meses de guerra”83, no ano de 1945, diz Arendt.  

Percebe-se que, caso essa lei não fosse aplicada, as acusações seriam 

frágeis porque Eichmann era um estrangeiro que seria julgado por uma corte que 

não possuía autonomia internacional. Era uma corte nacional israelense com 

jurisdição nacional, mas se dispôs a julgar e punir crimes de um homem de outra 

nacionalidade e que não cometeu crimes em Israel, “só os grandes criminosos 

de guerra agiam sem limites territoriais e Eichmann não era um deles”84, como 

cita Arendt. Era um tipo diferenciado de criminoso, “não apenas por ser um 

burocrata que efetivamente não sujou suas mãos com o sangue de suas vítimas, 

mas porque os crimes perpetrados por ele e seus pares foram de fato extremos 

e sem precedentes”85, conforme Correia. Não era uma corte internacional, e a 

situação não tinha precedentes, sendo que, em Israel, não havia experiência de 

algo parecido antes. Mesmo assim, “a corte não ampliou o âmbito do julgamento 

de modo a permitir ser atraída para territórios fora de sua esfera”86, como afirma 

Arendt. Ou seja, a corte israelense de fato instituiu uma autonomia própria 

partindo da ideia de “direitos prévios”, pois os crimes dos quais Eichmann fora 

acusado em sua maioria foram praticados contra o povo judeu e quando o 

Estado de Israel ainda não existia formalmente. 

Para Hannah Arendt, “eram crimes diferentes não só em grau de 

seriedade, mas em essência”87 e “a própria “monstruosidade” dos fatos é 

minimizada diante de um tribunal que representa uma nação apenas”88. Isto não 

                                                         
83 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 299. 
84 Ibidem, p 281. 
85 CORREIA, Adriano. Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2007, p 52. 
86 ARENDT, 2013, op. cit., p 275. 
87 Ibidem, p 290. 
88 Ibidem, p 293. 
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quer dizer que a corte israelense não soubesse o que fazer, mas houve sim um 

impasse dada a natureza dos crimes e do novo tipo de criminoso em pleno 

século XX, como cita Arendt: 

 

Israel poderia então ter recorrido às Nações Unidas e 
demonstrado com todas as provas na mão que era imperativa a 
necessidade de uma corte criminal internacional, em vista 
desses novos crimes cometidos contra a humanidade como um 
todo. Estaria então em poder de Israel “criar um distúrbio 
consistente”, perguntando insistentemente o que fazer com esse 
homem que mantinha prisioneiro [...]89. 

 

 

A corte israelense não desistiu de seu prisioneiro e o julgamento ocorreu 

em 11 de abril de 1961, num clima bastante midiatizado em seu tempo. O 

processo durou quatro meses e apresentou “cento e vinte e uma sessões”90, 

estendeu-se até 14 de agosto de 1961, com a “presença de Eichmann em trinta 

e três sessões e meia”91 como afirma Arendt.  

A autora assistiu pessoalmente o julgamento; ao observar o réu 

diretamente, se sentiu incomodada ao perceber que ele foi mantido em uma 

cabine de vidro e que esta tinha como objetivo “protegê-lo dos judeus”, tendo em 

vista que ele era acusado pela morte de milhões deles. As imagens adiante dão 

uma ideia do ambiente físico em que se deu o julgamento. 

  

                                                         
89 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 293. 
90 Cento e catorze destas sessões estão disponíveis no site Youtube com áudio em alemão e 
inglês. Disponível em: <https://www.youtube.com/results?search_query=eichmann+trial+-
+session> Acesso em: 25 dez. 2014. 
91 ARENDT, op. cit., p 244. 
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Figura 1 – Eichmann na cabine de vidro em uma das sessões do julgamento. 
 

 
Fonte: Foto cortesia do Museu do Povo Judeu de Israel. Disponível em: 

http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/israeli-recalls-eichmann-s-grilling-50-
years-after-infamous-execution-1.433769. Acesso em 21 dez. 2014. 

 
 

Figura 2 – Eichmann durante o julgamento. 
 

 
Fonte: Foto cortesia do Museu do Holocausto de Washington (EUA). Disponível em: 
<http://cabinetmagazine.org/issues/5/dedemonization.php> Acesso em 25 dez. 2014. 

 

 
Eichmann era o tipo de burocrata que não sujava as mãos com o sangue 

de suas vítimas porque era um homem de gabinete que cometia “massacres 

administrativos”92, assinava documentos e batia carimbos em sua escrivaninha 

                                                         
92 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 311. 

http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/israeli-recalls-eichmann-s-grilling-50-years-after-infamous-execution-1.433769
http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/israeli-recalls-eichmann-s-grilling-50-years-after-infamous-execution-1.433769
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e ao fazer isso milhões de seres humanos eram transportados sob seu comando. 

Ele foi considerado responsável pela operação de toda a logística de transportes 

que conduziu inúmeras pessoas aos campos de concentração e evacuação 

forçada em lugares que foram ocupados e administrados pelos nazistas, antes 

e após a tomada do poder em 1933. Segundo Arendt, “era visto como um 

burocrata responsável pela gestão meticulosa do transporte de milhões de 

judeus, dentre outros povos, para as chamadas fábricas da morte”93.  

Embora fosse somente um cumpridor de ordens nessa estrutura ampla, 

isso não o isentava dos atos cometidos, nem quer dizer que ele fosse um tolo. 

“Ele não era burro”94, diz Arendt. Segundo Ferraz, Eichmann “sabia bem o que 

fazia, o que o caracterizava era um vazio de pensamento que não quer dizer tolo, 

mas que o tornou o grande criminoso que acabou sendo”95. “Foi pura irreflexão 

– algo de maneira nenhuma idêntico à burrice – que o predispôs a se tornar um 

dos grandes criminosos desta época”96, como afirma Arendt. 

Obedecia ordens com muita lealdade e presteza, no desempenho de suas 

atribuições. E ao exercê-las, considerava somente o “ponto de vista dos 

outros”97, não era capaz de refletir sobre a amplitude das ordens recebidas, 

sendo este um dos aspectos mais impactantes deste julgamento como cita a 

autora: 

 
O problema com Eichmann era exatamente que muitos eram 
como ele, e muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas 
eram e ainda são terríveis e assustadoramente normais. Do 
ponto de vista de nossas instituições e de nossos padrões 
morais de julgamento, essa normalidade era muito mais 
apavorante do que muitas atrocidades juntas [...] esse era um 
tipo novo de criminoso [...] que comete seus crimes em 
circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele 
saber ou sentir que está agindo de modo errado98. 

                                                         
93 DUARTE, André. Texto de apresentação da obra. In: ____. Eichmann em Jerusalém 50 anos 
depois. Curitiba: Editora UFPR, 2013, p 08. 
94 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 311. 
95 FERRAZ, Júnior Tércio Sampaio Ferraz. Apresentação da edição nacional publicada em 1983. 
In: ____. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1983, p 09. 
96 ARENDT, op. cit., p 311. 
97 Ibidem, p 62.  
98 Ibidem, p 299. 
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Ou seja, Eichmann “cumpria ordens superiores”99 e a irreflexão, ausência 

do pensar e o cumprimento de ordens foram vitais ao sucesso do nazismo. Ele 

era somente um funcionário de seu governo e não da pior espécie do 

totalitarismo nazista como a maioria, ou seja, não era do tipo que sentia prazer 

em ver jorrar sangue de vítimas indefesas, “Eichmann nunca tocou em uma 

arma”100 como afirma Ferraz. Era o tipo de burocrata que acreditava no valor das 

ordens que recebia e que se orgulhava em realizar o seu trabalho bem feito. 

Ainda que ficasse comprovado que o réu jamais usara uma arma de fogo 

contra qualquer judeu, além da incansável alegação de inocência com base no 

cumprimento de ordens, Arendt observa o quanto eram contraditórias algumas 

de suas falas ao longo das sessões de seu julgamento: 

 

“Com o assassinato dos judeus não tive nada a ver. Nunca matei 
um judeu, nem um não judeu – nunca matei nenhum ser 
humano. Nunca dei uma ordem para matar fosse um judeu fosse 
um não judeu; simplesmente não fiz isso”; ou como confirmaria 
depois [...] não deixou nenhuma dúvida de que teria matado o 
próprio pai se houvesse recebido uma ordem nesse sentido. [...] 
A acusação deixava implícito que ele não só agira 
conscientemente, coisa que ele não negava, como também 
agira por motivos baixos e plenamente consciente da natureza 
criminosa de seus feitos101.   

 
 
Na citação de Arendt, percebe-se que o fato de cumprir ordens não fazia 

dele inofensivo ou o isentava da responsabilidade. Não o tornava inocente ou 

menos hediondo que seus atos. No cumprimento férreo de ordens militares, ele 

revelou presteza e fiel obediência aos seus superiores hierárquicos; eram meros 

atos administrativos e burocráticos, os quais na sua visão estreita não lhe cabia 

questionar, uma vez que em seu país, não era considerado crime subordinar-se 

ao cumprimento do dever ou conduzir judeus para serem eliminados, como cita 

Arendt: 

 

                                                         
99 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 299. 
100 FERRAZ, Tércio Sampaio Júnior. Apresentação da edição nacional publicada em 1983. In: 
____. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1983, p 10. 
101 ARENDT, op. cit., p 33 e 37. 
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[...] e quanto a sua consciência, ele se lembrava perfeitamente 
de que só ficava com a consciência pesada quando não fazia 
aquilo que lhe ordenavam – embarcar milhões de homens, 
mulheres e crianças para a morte, com grande aplicação e o 
mais meticuloso cuidado102. 

 

Ao expor o que pensava sobre Eichmann, Arendt desvela um fenômeno 

que passa a ser debatido com intensidade: aquele que perpetua o mal não 

precisa ser forçosamente um indivíduo sádico, genocida, monstruoso ou 

perverso – não é apenas isso que distingue a barbárie ou a prática do mal. Para 

ela, o ato de se exterminar pessoas “pode se tornar somente um assunto 

administrativo nas estruturas da burocracia que domina o fazer moderno”103, 

como afirma Grespan. Tratava-se do simples cumprimento de ordens por um 

homem medíocre que as executava com zelo meramente profissional; haja vista 

que ele “sequer nutria ódio pelos judeus ou era um antissemita fanático pelos 

ideais de seu partido”104, como afirmou Arendt. Inclusive, Eichmann “comentou 

que foi ajudado por uma família judia influente”105 quando esteve desempregado, 

antes de se filiar ao partido nazista. Ou seja, era de uma absoluta indiferença 

pelas vítimas e obediência cega às leis. 

É exatamente por não ter motivos especiais que “um mal dessa natureza 

pode se espraiar indefinidamente como um fungo sobre a superfície e devastar 

o mundo”106, de acordo com Correia. É esse fenômeno que Arendt denomina a 

banalidade do mal, como define Lafer: 

 
O exercício da gratuidade do mal ativo, que leva a atos 
monstruosos cometidos por pessoas ordinárias, é, avalia 
Hannah Arendt, fruto de thoughlessness, uma incapacidade de 
pensar dos que os perpetram. Esta incapacidade corre o risco 
de generalizar-se e é extrema (por isso é perigosa), mas não 
profunda (por isso é banal). Tem, no entanto, o potencial de 
irradiar-se como um fungo rasteiro e nefasto, que pode espalhar-
se pelo mundo, destruindo-o [...]107. 

                                                         
102 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 37. 
103 GRESPAN, Jorge. Hannah Arendt e a banalidade do mal. In: ____. O pensamento alemão no 
século XX. Vol. I. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p 155. 
104 ARENDT, op. cit., p 37 e 269. 
105 Ibidem, p 41. 
106 CORREIA, Adriano. Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2007, p 52. 
107 LAFER, Celso. Reflexões sobre a atualidade da análise de Hannah Arendt sobre o Processo 
Eichmann. In: ____. Eichmann em Jerusalém 50 anos depois. Curitiba: Editora UFPR, 2013, p 
33. 
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Para a autora, Eichmann era um homem comum dentro da lógica do 

nazismo, “um novo indivíduo “normal” dentro da nova “norma social”108 como 

afirma Grespan. Era uma lógica moral nova e também inimaginável antes; seus 

crimes não somente eram bem planejados e terrivelmente organizados, mas 

desconhecidos, e seguiam uma lógica de conduta social própria e diferenciada, 

como cita Voegelin: 

Então aí tendes um problema da degeneração da sociedade. Se 
alguém na posição de Hitler dá ordens para matar –, instruções 
para um crime sem nenhuma base legal e pelo qual ele próprio 
é um criminoso no sentido do Direito Penal – estas ordens serão 
simplesmente cumpridas porque a condição moral da população 
é tão baixa que as pessoas não podem distinguir entre 
legalidade e ilegalidade, criminalidade e não criminalidade109. 
 

 
O regime de governo nazista inverteu a ordem e os valores morais em sua 

sociedade e ofereceu como matéria prima homens como Eichmann: “O mal se 

converteu em norma, estava generalizado e banalizado”110 e sua figura pequena 

era a banalidade do mal em pessoa em pleno século XX. A expressão 

banalidade do mal não significa que a prática do mal pelos nazistas era vista por 

Arendt como banal, mas sim, que era vista pelos nazistas como banal.  

O conceito de banalidade do mal de Arendt não afirma sobre uma suposta 

essência do mal, “não é uma questão ontológica uma vez que não se apreende 

uma essência do mal, mas sim uma questão no plano da ética e da política”111, 

de acordo com Souki. A banalidade do mal não está necessariamente em um 

plano metafísico, ela é parte do meio político, histórico, é uma condição humana. 

O “problema do mal sai, verdadeiramente, dos âmbitos teológico, sociológico, 

psicológico e passa a ser focado na sua dimensão política”112, como afirma 

Souki. Torna-se um fenômeno humano “fruto do não exercício da liberdade”113 

                                                         
108 GRESPAN, Jorge. Hannah Arendt e a banalidade do mal. In: ____. O pensamento alemão no 
século XX. Vol. I. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p 168. 
109 VOEGELIN, Eric. Hitler e os alemães. São Paulo: Realizações Editora, 2009, p 301.  
110 GRESPAN, op. cit., p 169. 
111 SOUKI, Nádia. Hannah Arendt e a banalidade do mal. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p 99 e 
100. 
112 Ibidem, p 100. 
113 Ibidem, p 67. 
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que se aproxima do homem na medida em que ocorre um vazio no pensamento 

associado a algum estado de crise moral como foi o totalitarismo.  

Para Arendt, não era ele a engrenagem ou motor do sistema, e sim “parte 

de um aparato burocrático gigante que utilizava os recursos do governo”114 com 

vistas “a condenar judeus ao extermínio não pelo que fizeram enquanto 

indivíduos, mas porque eram parte de um grupo em que nasceram e foram 

jogados pela legislação nazista”115, como afirma Lafer. Os judeus foram 

condenados à morte somente pelo que eram, pois “os nazistas arvoraram-se no 

direito”116 de “determinar quem deveria e quem não deveria habitar o mundo”117, 

como afirmou Arendt. 

A inocência de Eichmann estava fora de questão para Arendt. Ela 

concorda com a decisão do Tribunal de Jerusalém que acatou “a 

responsabilidade internacional penal do indivíduo como algo distinto da 

responsabilidade do Estado”118, como afirma Lafer. Isto quer dizer que a 

alegação da defesa de que os crimes deveriam ser considerados como “atos de 

Estado” foi recusada e a responsabilidade foi atribuída a Eichmann e não ao seu 

Estado.  

Arendt se mostrou satisfeita com a sentença e sugeriu que os juízes 

poderiam ter sido mais ousados em seus discursos se, ao declarar a sentença 

de Eichmann lhe tivessem dito, no tribunal, o seguinte: 

  

                                                         
114 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 312. 
115 LAFER, Celso. Reflexões sobre a atualidade da análise de Hannah Arendt sobre o processo 
Eichmann. In: ____. Eichmann em Jerusalém 50 anos depois. Curitiba: Editora UFPR, 2013, p 
27.  
116 Ibidem, p 31. 
117 ARENDT, op. cit., 302. 
118 LAFER, op. cit., p 25. 
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E, assim como você apoiou e executou uma política de não 
partilhar a terra com o povo judeu e com o povo de diversas 
outras nações – como se você e seus companheiros tivessem o 
direito de determinar quem devia e quem não devia habitar o 
mundo –, consideramos que ninguém, isto é, nenhum membro 
da raça humana, haverá de querer partilhar a terra como você. 
Esta é a razão, e a única razão, pela qual você deve morrer na 
forca119. 

 

Após a declaração da sentença a defesa pediu clemência, o que lhe foi 

negado. Tentou articular a deportação do réu para a Alemanha, o que não foi 

possível, pois não havia mais tempo. Em menos de duas horas, Eichmann foi 

encaminhado à forca na prisão de Ramleh, em 31 de maio de 1962 e sem tempo 

para uma última refeição. Seu corpo foi cremado e as cinzas jogadas no 

Mediterrâneo, mas não em águas israelenses. Embora a pena de morte exista 

formalmente na legislação de Israel desde 1945, este foi o único caso em que 

ela foi aplicada até o momento por este Estado, sendo que naquele período 

discutia-se a possibilidade de extingui-la, e isso não ocorreu. 

Por fim, Hannah Arendt discute as últimas palavras de Eichmann minutos 

antes de ser colocado na forca. Suas últimas palavras foram:  

 
Dentro de pouco tempo, senhores, iremos encontrar-nos de 
novo. Esse é o destino de todos os homens. Viva a Alemanha, 

viva a Argentina, viva a Áustria. Não as esquecerei120. 
 

 
Para a autora a lição que a humanidade pode tirar de um homem 

condenado por contribuir intensamente com o assassinato de milhões de 

pessoas, e que citou de forma animada e “assustadoramente normal”121 alguns 

dos clichês de seu partido mesmo à beira da morte, é a lição histórica do longo 

curso que a maldade humana nos ensinou sobre “a temível banalidade do mal, 

que desafia as palavras e os pensamentos”122 e o cuidado que se deve ter para 

que não haja “um Eichmann dentro de cada um de nós”123, pois o ser humano é 

                                                         
119 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 302. 
120 Ibidem, p 274. 
121 Ibidem, p 299.  
122 Ibidem, p 274. 
123 Ibidem, p 309. 
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concupiscível em situações “de forte tentação sempre que pareça impossível 

aliviar a miséria política, social ou econômica de modo digno do homem”124. 

 

1.1 Apontamentos sobre o perfil de Eichmann 
 

 

Não há como afirmar claramente se Arendt faz algum tipo de relato 

emocional sobre o caso, afinal a autora vivenciou e sofreu com o governo nazista 

sendo ela judia. Seus escritos e algumas palavras que utiliza para explicitar o 

sujeito Eichmann nos chamam atenção pela capacidade de expor e indagar 

sobre as peculiaridades do réu, mas sem mostrar claramente sentimentos 

pessoais. Alguns apontamentos feitos pela autora são expressados por meio de 

adjetivos que além de evidenciar o perfil de Eichmann, expõem sua indignação 

frente ao ocorrido. Ela se mostrou atônita dada a pequenez do sujeito e a 

imensidão destrutiva que um homem de inteligência tão limitada foi capaz de 

alcançar. Portanto, ela atribui a Eichmann adjetivos tais como: normal, comum, 

banal, superficial, constrangedor, fracassado, vaidoso, mentiroso, medíocre, 

incapaz de pensar, mediano, frustrado, palhaço. 

Todos esses adjetivos denotam que a ausência do pensar é um dos 

principais problemas de Eichmann, pois durante o julgamento ele foi incapaz de 

construir uma frase bem sustentada em sua defesa. Embora a autora não afirme, 

fica-nos a impressão de que o réu era somente um néscio, mas foi capaz de 

causar um dos maiores males que já se fez à humanidade. Um mal que envolveu 

o extermínio de milhões de seres humanos foi cometido por um homem limitado 

intelectualmente e cegamente leal ao cumprimento das ordens que recebia, 

movido pela obsessão de ser um burocrata exemplar, como cita Arendt: 

 
Quanto mais se ouvia Eichmann, mais óbvio ficava que sua 
incapacidade de falar estava intimamente relacionada com sua 
incapacidade de pensar, ou seja, de pensar pelo ponto de vista 

dos outros. Não era possível nenhuma comunicação com ele, 
não porque mentia, mas porque se cercava do mais confiável de 
todos os guarda-costas contra as palavras e a presença de 
outros, e portanto contra a realidade enquanto tal125. 

                                                         
124 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, p 511. 
125 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
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Para Ferraz, ele “não era o tipo perverso de criminoso, cínico ou atrevido, 

não era um ambicioso capaz de matar ou de fechar os olhos para progredir, mas 

sim alguém que jamais teria imaginado o que estava fazendo”126. É como se 

Eichmann não refletisse e não percebesse o que fazia, ou não era sensível o 

suficiente para interpretar a amplitude maléfica de seus feitos. Mesmo assim, 

não era visto pela autora como um homem inocente e que apresentasse desvios 

de comportamento ou indícios de insanidade mental, ao contrário, Eichmann “foi 

avaliado por pelo menos seis psiquiatras que atestaram sua dita 

“normalidade”127, diz Arendt. Ele não era um agente ou um potente cérebro 

voltado à prática do mal, mas sim, parte de uma base estrutural para que a 

prática do mal se concretizasse e se tornasse banal – o que gerou espanto para 

a autora que o concebeu como uma figura “constrangedora e superficial – 

afastando-o de tal modo da imagem dos grandes vilões, era difícil para ela vê-lo 

como um monstro capaz de cometer males impensáveis”128, como afirma 

Correia. Segundo Arendt, “apesar de todos os esforços da promotoria, todo 

mundo percebeu que esse homem não era um “monstro”, mas era difícil não 

desconfiar que ele fosse um palhaço”129. 

Outro aspecto a considerar são as falas de Eichmann analisadas por Arendt 

ao longo do julgamento; levam-nos a vê-lo como uma das figuras mais grotescas 

no panorama dos executores nazistas. A autora o descrevia não apenas como 

“uma figura comum e banal”130, mas também como sendo um homem que 

pensava por clichês: 

 
[...] Eichmann, apesar de sua má memória, repetia palavra por 
palavra as mesmas frases feitas e clichês semi-inventados 
(quando conseguia fazer uma frase própria, ele a repetia até 
transformá-la em clichê) toda vez que se referia a um incidente 
ou acontecimento que achava importante. [...] ele dizia sempre 
a mesma coisa, expressa com as mesmas palavras131. 

 

                                                         
126 FERRAZ, Júnior, Tércio Sampaio. Apresentação da edição nacional publicada em 1983. In: 
____. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1983, p 09. 
127 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 37. 
128 CORREIA, Adriano. Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2007, p 49. 
129 ARENDT, op. cit., p 67. 
130 Ibidem, p 311. 
131 Ibidem, p 62. 
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Quando lhe perguntaram se ele se arrependia do que fez, Eichmann 

respondeu “Arrependimento é para criancinhas”132. Em outra ocasião quando foi 

pressionado pela corte, reclamou dizendo “que tinha sido frito até o bife 

queimar”133. Em outra situação, respondeu e sugeriu à corte o seguinte: “Posso 

ser enforcado em público como exemplo para todos antissemitas da Terra”134.  

Os clichês eram comuns entre os nazistas e o hábito de Eichmann de 

responder por clichês trouxe inúmeras dificuldades ao longo do julgamento, 

principalmente no que diz respeito à busca pela verdade, pois até mesmo para 

isso ele tinha um clichê: “Um dos poucos dons com que o destino me abençoou 

é a capacidade para a verdade, na medida em que ela depende de mim”135, disse 

ele. Dizer a verdade não era o forte de Eichmann e “esse horrível dom de se 

consolar com clichês não o abandonou nem na hora de sua morte”136 de acordo 

com Arendt. Era uma capacidade de expressão oriunda de seu tempo. 

Segundo Klemperer, após o nazismo houve a inserção de um repertório 

repetitivo de palavras e frases que refletia “uma linguagem pobre por princípio, 

como se cumprisse um voto de pobreza137”. Klemperer era um filólogo e 

catedrático que viveu na Alemanha no período e analisou a linguagem nazista 

com muita propriedade, ele a denominou como “LTI: Lingua Tertii Imperi, 

linguagem do Terceiro 3º Reich”138. O autor citado, afirma que o nazismo 

adentrou na massa da seguinte forma: 

 

O nazismo se embrenhou na carne e no sangue das massas por 
meio de palavras, expressões e frases impostas pela repetição, 
milhares de vezes, e aceitas inconsciente e mecanicamente. [...] 
Ela não era pobre só porque todos se viam forçados a obedecer 
um único padrão de linguagem, mas especialmente porque, por 
meio de uma limitação autoimposta, só se permitia expor um 
lado da natureza humana139. 

 

                                                         
132 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 36. 
133 Ibidem, p 245. 
134 Ibidem, p 66. 
135 Ibidem, p 67. 
136 Ibidem, p 68. 
137 KLEMPERER, Victor. LTI: A Linguagem do Terceiro Reich. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009, 
p 61. 
138 Ibidem, p 48. 
139 Ibidem, p 55 e 65. 
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Eram repetições fáceis que muitas vezes se transformavam em clichês ou 

em discursos e publicidade, assim como: “Tu és nada, teu povo é tudo”140, ou 

seja, você nunca estará só. Outro exemplo, uma frase muito repetida nos anos 

30: Os judeus são nossa desgraça! Ou a própria saudação nazista, Heil Hitler! 

(Salve Hitler), que penetrou em todas as esferas do Estado alemão. Essa era a 

típica linguagem de Eichmann; inclusive quando lhe perguntaram como ele 

conseguia conciliar seus sentimentos pessoais sobre os judeus diante de toda 

brutalidade que o seu partido praticou contra eles, ele rapidamente respondeu 

com um clichê: “Nada é tão quente para se comer, como era ao se cozer”141.   

Foi esse tipo de linguagem que infestou a Alemanha, principalmente após 

o lançamento do livro de autoria de Hitler, Mein Kampf (Minha Luta) e também 

após 1933, com a tomada do poder pelos nazistas, que ela ganhou mais força, 

como cita Klemperer: 

 

Mein Kampf (Minha Luta), a bíblia do Nacional Socialismo 
(Partido Nazista), começou a circular em 1925. A partir desse 
ano as principais características da linguagem nazista foram 
fixadas literalmente. Em 1933, com a Machtübernahme (tomada 

do poder) pelo partido, a linguagem desse grupelho se 
transformou em linguagem popular, ou seja, se apoderou de 
todos os setores da vida pública e privada: da política, da justiça, 
da economia, da arte, das ciências, da escola, dos esportes, da 
família, dos jardins de infância e até do quarto das crianças. (Até 
então, a linguagem de um grupo só abarcava o âmbito específico 
que era importante para sua coesão; não se estendia à vida 
como um todo). A LTI (Linguagem do Terceiro Reich) se 

apoderou também – aliás, energicamente – da linguagem do 
exército. Estabeleceu-se uma relação de reciprocidade entre 
ambas: primeiro a LTI foi influenciada pela linguagem militar, 
depois corrompeu essa linguagem. Por isso faço questão de 
explicar como a LTI se alastrou. O Reich (Jornal fundado por 
Goebbels) circulou quase até o último dia da guerra, já em 1945, 
e nessa época ainda se publicava enorme quantidade de textos 
nazistas: panfletos, jornais, revistas, livros escolares, obras 
científicas e literárias. Tudo isso quando a Alemanha já era um 
monte de escombros e Berlim estava cercada142. 
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Companhia das Letras, 2013, p 51. 
142 KLEMPERER, op. cit., p 61. 



43 

 

 

 

 

Eichmann “era mais um homem comum que aprendera a recitar 

mecanicamente os chavões ideológicos de seu partido”143, segundo Duarte. É 

como se a sua linguagem codificada o protegesse contra a realidade da corte 

que o julgava, mesmo depois de tantos anos fora do Partido Nazista, ele ainda 

não havia conseguido de desprender dos vícios de linguagem sua época. Isto 

quer dizer que era incapaz de refletir e julgar para além da esfera técnica de seu 

partido, “alheio a qualquer demanda de pensamento e juízo”144, como afirma o 

autor. Era um sujeito afastado da realidade comum daquilo que Arendt chama 

de espaço público, que se dá meio a relação com outros indivíduos que pensam 

diferente e dialogam uns dos outros e assim se constrói o novo, pois as ideias 

estão sempre em debate e mais ideias podem ser construídas em conjunto.  

O totalitarismo baniu a possibilidade do homem comum pertencer a esfera 

pública e impôs uma realidade superficial, portanto suprimiu a pluralidade de 

ideias e a interação entre os indivíduos para que não houvesse o novo e sim 

somente a ideologia oficial. É esse também um dos principais problemas visto 

no julgamento, pois o distanciamento da realidade da esfera pública gerou uma 

grande irreflexão entre os homens e com Eichmann, estes que tornaram-se 

superficiais no pensar, agir e até falar, daí os clichês com frases prontas e fáceis 

e a disposição em obedecer sempre, obediência passou a ser visto por eles 

como virtude. Quando Eichmann se “defrontava com situações em que não havia 

nenhuma frase pronta ficava totalmente desorientado”145, segundo Arendt. Essa 

irreflexão propiciada pela ausência da realidade, levou-os a “crueldade e 

aceitação do extermínio como sendo uma solução perfeitamente normal”146. 

Tornaram-se sujeitos obedientes e de fácil manipulação em favor da ideologia e 

abnegaram do poder de questionamento, pois a convicção de “se fazer o certo 

e evitar o errado tende a ser construída moralmente e no relacionamento do 

homem consigo mesmo, o que seria suficiente”147, segundo Arendt. Mas após o 

totalitarismo houve a impossibilidade de participação e livre ação ou interação 

espontânea dos indivíduos, pois a imposição da proposta totalitária tinha como 

                                                         
143 DUARTE, André. O pensamento a sombra da ruptura: política e filosofia em Hannah Arendt. 
São Paulo: Paz e Terra, 2000, p 342. 
144 Ibidem, p 343. 
145 ARENDT. H. A dignidade da política. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003, p 145. 
146 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 496. 
147 ARENDT, H. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p 131. 
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conduta moral “a introdução da criminalidade no domínio público”148, como 

afirma a autora. 

Além dos clichês, a capacidade de se comunicar por escrito de Eichmann 

era limitada. Ele, ao ler e corrigir as páginas de seu interrogatório demonstrou 

inúmeras dificuldades com a escrita. Segundo Arendt, travou “uma luta heroica 

com o idioma alemão que invariavelmente o derrotou, era uma incapacidade que 

deve tê-lo perseguido na escola e talvez até fosse um caso de afasia branda”149. 

Em seus escritos, Eichmann utilizava um tipo de “coloquialismo alemão” para 

“designar citações dos autores clássicos descritos em seu interrogatório com a 

expressão geflügelte Worte, quer dizer palavras aladas. Ou kontra geben, que 

significa pagar na mesma moeda”150. Esta última ele utilizou durante uma 

inquirição sobre os documentos de Sassen, porém ele mesmo desconhecia a 

expressão e não soube explicar ao juiz Landau do que se tratava, chegando a 

desculpar-se, dizendo: “Minha única fala é o oficialês, amtssprache”151. Segundo 

Arendt, “a questão é que o oficialês se transformou em sua única língua porque 

ele sempre foi genuinamente incapaz de pronunciar uma única frase que não 

fosse um clichê”152. 

Percebe-se que a autora levou em consideração o tipo de raciocínio que 

ele possuía, não apenas o que fez, mas o que pensava a respeito do que fazia 

enquanto executava as ordens de seu regime. Seus apontamentos nos levam a 

pensar que Eichmann “era incapaz de pensar com a ausência de um 

regulamento”153, como afirma Correia. “Mais importante do que saber como 

seguir uma regra é saber por que é que se deve segui-la”154 e esse tipo de 

análise não parece ter sido pensado por Eichmann. De forma que obedeceu – 

                                                         
148 ARENDT, H. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p 86. 
149 Afasia é um distúrbio ou perda parcial de compreensão da linguagem quando o hemisfério 
esquerdo do cérebro é afetado e também dificulta a capacidade de tomar decisões diante de um 
juízo problemático. ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p 61. 
150 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 61. 
151 Sobre Willem Sassen, era um ex-nazista que morava em Buenos Aires e fez algumas 
entrevistas com Eichmann em 1957. Sassen pretendia escrever um livro que mostrasse 
possíveis “exageros judaicos” sobre o holocausto ou shoá. Ibidem, ARENDT, 2013, p 61. 
152 Ibidem, ARENDT, 2013, p 61. 
153 CORREIA, Adriano. Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2007, p 50. 
154 DUARTE, André. O pensamento a sombra da ruptura: política e filosofia em Hannah Arendt. 
São Paulo: Paz e Terra, 2000, p 342. 
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sem se responsabilizar pessoalmente pelas consequências morais de seus atos 

– e sem cogitar se eles poderiam ocasionar algo maléfico, destrutivo, cruel e 

danoso. Ou seja, seguiu todo o regulamento, tratou o extermínio como uma 

rotina de tarefas, um assunto meramente administrativo e burocrático, por 

obediência às leis, sob um ponto de vista profissional, sem ódio, fanatismo ou 

senso de horror pelo que praticava. Segundo Arendt, Eichmann não era capaz 

de estabelecer o precioso diálogo de pensamento “entre mim e mim mesmo que, 

desde Sócrates e Platão, chamamos de pensar155”. Para Souki, ele era o homem 

ideal e perfeito para levar adiante a empreitada que era encarregado, como cita 

a autora: 

 
Na sua função de encarregado do transporte, ele era normal e 
medíocre e, no entanto perfeitamente adaptado a seu trabalho 
que consistia em “fazer as rodas deslizarem suavemente” [...] 
Sua função era tornar a “solução final”, normal. Com sua vaidade 
e exibicionismo e seus clichês pretensiosos, ele era, ao mesmo 
tempo, ridículo e ordinário. Eichmann representava o melhor 
exemplo de um assassino de massa que era, ao mesmo tempo, 
um perfeito homem de família. Chamar alguém de monstro não 
o torna mais culpado, da mesma forma que chamá-lo de besta 
ou demônio. [...] Afigurava-se como algo totalmente negativo: 
não se tratava de estupidez, mas de uma curiosa e bastante 
autêntica incapacidade de pensar156. 

 

 

É a esse fenômeno que Arendt denomina como banalidade do mal, 

expressão que se aplica a indivíduos como Eichmann que, convencidos de seus 

deveres, praticam o mal sem motivos especiais, de maneira gratuita, sendo tão 

pouco capazes de conceber ressentimentos quanto de refletir sobre seus feitos. 

É essa indiferença à prática do mal que o banaliza. Isso significa que o mal não 

está no plano da abstração e sim “num nível estritamente factual que nos 

encarou de frente no julgamento”157, como afirmou Arendt. Ela o vê como um 

homem “assustadoramente normal”158 e foi essa aparente normalidade de 

Eichmann que lhe causou espanto, ao mesmo tempo que a motivou na tentativa 

                                                         
155 ARENDT, H. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p 107 
e 109. 
156 SOUKI, Nádia. Hannah Arendt e a banalidade do mal. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p 88. 
157 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 310. 
158 Ibidem, p 299. 
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de compreendê-lo sem demonizá-lo. Trata-lo como um demônio teria sido 

simplista ou até “reconfortante”159 diz ela. Seu interesse era compreender a 

figura de Eichmann a fundo – “agiu como filósofa”160 – analisou e o problematizou 

de forma peculiar o perfil e modo de pensar do sujeito, bem como as motivações 

de um ex-nazista como ele.  

Demonstrou coragem intelectual quando explicitou que o réu não era 

dotado de uma importante inteligência do mal, mas somente um homem que 

“não sabia fazer outra coisa senão lamber selos, colá-los e bater um carimbo 

sobre eles, o tipo de carrasco que não era capaz de exercer uma atividade mais 

complexa”161, como afirma Ghiraldelli. O autor citado sugere que “a perplexidade 

dos judeus com Arendt partiu da indignação por ter ela tornado público que 

muitos deles foram exterminados por um homem simplório e medíocre e não um 

inimigo sagaz”162. 

 

  

                                                         
159 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 299. 
160 Mesmo com formação em Filosofia e tendo lecionado Filosofia, Hannah Arendt não se sentia 
uma absoluta filósofa, preferia ser vista como pensadora de Teoria Política. Conforme entrevista 
concedida a Günter Glaus, em 28 de outubro de 1964, para um canal de televisão da Alemanha 
Ocidental. É possível obter o conteúdo dela por meio de duas fontes: Em uma de suas obras 
denominada como “A dignidade da política”, publicada em português pela Editora Relume 
Dumará, p 123 a 143. E também disponível no site Youtube, com possíveis legendas em 
português: <https://www.youtube.com/watch?v=WDovm3A1wI4> Acesso em: 13 jan. 2015. 
161 GHIRALDELLI, Paulo Júnior. Arendt em clima de walking dead. Disponível em: 
<http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2013-08-05/arendt-em-clima-de-walking-dead.html> 
Acesso em: 22 dez. 2014, p 02. 
162 Idem, GHIRALDELLI, p 04. 
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1.2 A contraposição à banalidade do mal 

 
 
Para Arendt, o totalitarismo criou um modelo novo de criminoso, pois o 

extermínio sistemático e organizado de milhões de judeus não é visto por ela 

somente como monstruosidade por parte de um grupo, mas um ato cometido por 

pessoas que apenas cumpriam obrigações burocráticas. Sendo que a burocracia 

pode vir a ser um dos tipos de violência mais cruéis e tirânicas em um governo, 

sobretudo quando o extermínio de pessoas torna-se uma política deliberada 

como o totalitarismo o fez, utilizando-se da moderna racionalidade administrativa 

estatal; política essa não necessariamente executada por um grupo isolado de 

homens sádicos ou cruéis, mas por homens comuns, cumprindo rigorosamente 

o papel determinado dentro da estrutura totalitária. Segundo Baumann, “o que a 

burocracia nazista precisava era da definição da tarefa; racional e eficiente como 

era, podia-se confiar nela para levar as tarefas até o fim163” e isso o nazismo fez. 

Para Guterman, “cada um dos pequenos burocratas espalhados pelos 

corredores do regime sentia ser, ele mesmo, o Führer, como se a mensagem do 

Führer fosse universal e estivesse incorporada em todas as franjas do Reich”164. 

O totalitarismo sustentou uma afirmação ideológica de que tudo era possível e 

ao mesmo tempo carregou consigo o terror em sua própria essência. É um 

modelo de Estado que utiliza “meios de domínio e terror para subjugar e 

aterrorizar os seres humanos que habitam seu interior”165, que possibilitou o 

comportamento e ações de homens como Eichmann, um carreirista que 

mantinha a máquina burocrática em pleno funcionamento. 

Embora a autora não colocasse em dúvida a responsabilidade de 

Eichmann pela morte de milhões de judeus, nem defendesse que ele não fosse 

punido por seus crimes, foi mal compreendida e bastante criticada, 

principalmente pelo fato de ter aventado a suposta cooperação de judeus para 

                                                         
163 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e holocausto. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p 130. 
164 GUTERMAN, Marcos. A moral nazista – Uma análise do processo que transformou crime em 
virtude na Alemanha de Hitler. São Paulo: Tese (doutorado) USP, 2013. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Fabiano/Downloads/2013_MarcosGuterman%20(2).pdf> Acesso em: 05 jan. 
2015, p 19. 
165 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 375. 
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com o Holocausto ou a Shoá166. Portanto, eram temas delicados em sua época. 

Era o período do pós 2ª Guerra em que se debatia os efeitos do nazismo 

juntamente com a Shoá; as responsabilidades e as respectivas culpas167 das 

partes envolvidas. Isto quer dizer que, em plena Guerra Fria e no início da 

cicatrização das feridas da 2ª Guerra Mundial, eram assuntos ainda polêmicos. 

Embora a autora tenha construído um modelo diferenciado para explicar 

o fenômeno Eichmann, inclusive ao qualificar o mal como sendo banal, sofreu 

feroz oposição a algumas de suas ideias, principalmente quando referiu-se a 

uma possível participação de judeus no massacre de seu próprio povo. Segundo 

Correia, o que “incomodou em sua análise, entre outros aspectos, foi justamente 

o fato de ela ter concebido uma teoria na qual o perpetrador do mal 

possivelmente não possui qualquer diferença essencial de suas vítimas”168.  Ao 

insinuar a cooperação de lideranças judaicas que segundo ela podem ter 

facilitado a Shoá, Arendt diz que, “para um judeu, o papel desempenhado pelos 

seus líderes judeus na destruição de seu próprio povo é, sem nenhuma dúvida, 

o capítulo mais sombrio de toda uma história de sombras”169. Para além disso, 

Arendt sugere que o “julgamento de Eichmann pode ser visto como uma espécie 

de vingança do povo judeu”170, pois em alguns momentos deixa entender que 

                                                         
166 A palavra “holocausto” tem origem grega holókauston e conotação bíblica, significa “sacrifício 
em que a vítima é queimada viva”, ou “sacrifício pelo fogo”. Foi usada na tradução grega da Bíblia 
para a palavra hebraica oleh, que designa um tipo de sacrifício dedicado a Deus, portanto 
apresenta o mesmo significado entre os antigos hebreus. Pela sua significação, a palavra 
holocausto é considerada inapropriada, mas ela adquiriu na historiografia e na literatura o sentido 
histórico que expressa o termo “shoah”, atualmente mais utilizado. Shoah representa 
literalmente: ruína, destruição, catástrofe e definem o fenômeno de destruição sistemática e 
socioeconômica, perseguição, expropriação, trabalho forçado, vivência em guetos, tortura e o 
extermínio de aproximadamente seis milhões de judeus pela política eliminacionista do Partido 
Nacional Socialista do Trabalhadores Alemães ou Partido Nazista de Adolf Hitler. Diversitas – 
Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da USP. Holocausto e 
Antissemitismo. Disponível em: <http://diversitas.fflch.usp.br/node/5> Acesso em 30 dez. 2014. 
167 Após a rendição alemã na 2ª Guerra, em 07 de Maio 1945, uma enxurrada de acusações caiu 
sobre o povo alemão com base no suposto apoio a Hitler. Mesmo assim, havia uma parcela da 
população que discutia sobre a existência de uma suposta “culpa alemã”, principalmente após 
18 de outubro de 1945, quando iniciaram-se os julgamentos do histórico Tribunal de Nuremberg 
em que ex-nazistas importantes sentaram no banco dos réus. Foi quando o filósofo alemão Karl 
Jaspers (1883-1969) optou por enfrentar e reagir ao debate. Ele publicou a obra Die Schuldfrage 
(A Questão da Culpa), que foi traduzido para o inglês, italiano, sueco, francês, japonês e 
espanhol. A versão em espanhol é facilmente encontrada no Brasil, denominada “El problema 
de la culpa”. Essa obra é uma das referências deste trabalho e está citada na bibliografia. 
168 CORREIA, Adriano. Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2007, p 52. 
169 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 134. 
170 CORREIA, op. cit., p 53. 
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ele foi injusto em não ampliar as possibilidades de defesa do réu: “Em resumo, 

o tribunal tinha sido injusto, o julgamento tinha sido injusto”171, disse ela. Se 

contrapôs à espetacularização midiática do julgamento, promovida por Israel, e 

apontou críticas: “Eu era e sou da opinião que esse julgamento devia acontecer 

no interesse da justiça, nada mais”172. Tudo isso lhe trouxe muitas inimizades e 

tornou sua vida pessoal e intelectual bastante conturbada, como cita Duarte: 

 
 
O motivo é conhecido: ao contrapor-se veementemente ao 
espetáculo político-midiático que procurou fazer do julgamento 
do criminoso nazista o teatro internacional onde se encenariam 
pelas câmeras de televisão as terríveis agruras das vítimas 
sobreviventes do holocausto, por um lado, e a encarnação 
demoníaca do mal, por outro, Arendt foi exposta a uma violenta 
campanha difamatória que lhe custou amizades preciosas e que 
fez de sua pessoa alvo de arrivismos por parte de certos setores 
da comunidade judaica organizada, para os quais ela se tornou 
persona non grata173. 

 

A comunidade judaica se sentiu ofendida com suas análises, críticas e 

apontamentos quanto à cooperação de judeus que supostamente contribuíram 

com o holocausto. E “o centro da crítica a Arendt é que ela igualou os judeus aos 

nazistas, fazendo uma inaceitável equivalência moral entre as vítimas e os 

algozes”174 em alguns momentos, como cita Guterman: 

 

O que Arendt esperava, e ela reitera isso diversas vezes, é que 
os líderes judeus ao menos não colaborassem com os algozes 
– e era isso que eles estavam fazendo, quer fosse pela 
esperança de salvar pessoas entregando outras ao carrasco, 

quer porque acreditassem que podiam salvar-se a si mesmos175. 
 

 

                                                         
171 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 270. 
172 Ibidem, p 310. 
173 DUARTE, André. Texto de Apresentação da Obra. In: ____. Eichmann em Jerusalém 50 anos 
depois. Curitiba: Editora UFPR, 2013, p 08. 
174 GUTERMAN, Marcos. A moral nazista – Uma análise do processo que transformou crime em 
virtude na Alemanha de Hitler. São Paulo: Tese (doutorado) USP, 2013. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Fabiano/Downloads/2013_MarcosGuterman%20(2).pdf> Acesso em: 05 jan. 
2015, p 17. 
175 Ibidem, p 17. 
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Arendt demonstra que se prontificou a cobrir o julgamento pelo fato de 

não ter podido assistir aos julgamentos do histórico Tribunal de Nuremberg, em 

novembro de 1945. Assistir ao julgamento de Eichmann, para ela, era de certa 

maneira “uma obrigação que devia a si mesma e ao seu passado, como afirmou 

em uma carta ao Vassar College com o propósito de desmarcar uma de suas 

palestras nesta instituição”176. De acordo com Lafer, ela queria assistir 

pessoalmente a um dos perpetradores do holocausto”177. Caso ela não tivesse 

ido ao julgamento, talvez o livro Eichmann em Jerusalém não tivesse sido 

produzido. 

Percebe-se que, para a autora, esse era um novo tipo de fenômeno em 

seu tempo e tinha que ser compreendido, pois se tratava de um criminoso 

acusado de conduzir milhões de judeus à morte, sem que suas práticas fossem 

movidas por requintes de crueldade ou motivos especiais. Práticas cruéis que se 

tornaram banais e podem ser praticadas por qualquer pessoa caso uma ordem 

seja dada – o que é muito grave, porque pode se proliferar rapidamente contra 

qualquer grupo. Era uma modalidade de crime diferenciada para a época em que 

o criminoso atuava em seu gabinete, sem contato com suas vítimas e sem 

assumir a responsabilidade pelo seus atos, mas que possibilitava o que ela 

denominou “massacres administrativos”178. Para Arendt, era essencial que 

Eichmann “fosse levado a sério”179. Era fundamental compreender o tipo de 

mentalidade de Eichmann, isso poderia contribuir para evitar que mais indivíduos 

como ele encontrassem espaço em outras organizações criminosas como foi o 

nazismo. 

 

  

                                                         
176 KELSON, Ruth. Hannah Arendt e o âmbito do conceito de banalidade do mal. São Paulo: 
Dissertação (mestrado) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC SP, 2011. 
Disponível em: <http://www.sapientia.pucsp.br/tde_arquivos/7/TDE-2011-11-23T12:45:15Z-
11806/Publico/Ruth%20Kelson.pdf> Acesso em: 25 jan. 2015, p 95. 
177 LAFER, Celso. Reflexões sobre a atualidade da análise de Hannah Arendt sobre o processo 
Eichmann. In: ____. Eichmann em Jerusalém 50 anos depois. Curitiba: Editora UFPR, 2013, p 
25. 
178 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 311. 
179 Ibidem, p 67. 
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2 TÉCNICA E BUROCRACIA 
 

 

Este capítulo tem como objetivo contextualizar dois aspectos que carecem 

de explicações mais detalhadas: técnica e burocracia. As ideias de Hannah 

Arendt serão utilizadas para a contextualização da burocracia e do pensamento 

técnico na modernidade ao longo do nazismo, uma possível reflexão sobre a 

problemática em torno do julgamento de Eichmann, que é o nosso principal 

objeto de estudo. 

Segundo Wagner, a “era moderna e o mundo moderno são vistos por 

Arendt com distinção”180. Para a autora, “cientificamente, a era moderna, que 

começou no século XVII, terminou no limiar do século XX; politicamente, o 

mundo em que vivemos hoje nasceu com as primeiras explosões atômicas”181. 

Isto quer dizer que a periodização histórica é pensada pela autora de forma que 

“o auge científico e político das revoluções do século XVII e XVIII tiveram suas 

implicações gerais após a Revolução Industrial do século XIX”182 – e o mundo 

do século XX, “veio à existência através da cadeia de catástrofes deflagrada pela 

1ª Guerra Mundial (1914-1918)”183. Isto quer dizer que as explosões atômicas da 

2ª Guerra Mundial lançadas sobre o Japão pelos EUA, marcam um novo 

momento político visto pela autora como modernidade. Esta que colocou em 

risco não somente a todas as liberdades políticas, mas também “a continuidade 

da humanidade e talvez toda a vida orgânica da Terra”184. Para além de todos 

esses eventos, é um momento de ruptura com uma tradição, pois as categorias 

usuais de pensamento não conseguiram compreender o ineditismo de certos 

fenômenos. O evento totalitário por exemplo, rompeu todos os padrões morais 

tradicionais, ou seja, “uma ruptura na tradição é agora um fato acabado”185, diz 

ela. Quanto a racionalização da vida, os ideais de “razão, ciência e progresso”, 

foram levados as últimas consequências ao longo da modernidade e visto como 

                                                         
180 WAGNER, Eugênia Sales. Hannah Arendt & Karl Marx. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002, p 
76. 
181 ARENDT, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012, p 07. 
182 ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2013, p 54. 
183 Ibidem, p 54. 
184 ARENDT, H. O que é política? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013, p 39. 
185 ARENDT, E. F., op. cit., 2013, p 54. 
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ameaçador a vida humana na percepção da autora, o que a estimula a pensar 

sobre alguns acontecimentos do período. 

Com relação ao mundo moderno, este trouxe “perplexidades inéditas a 

todos aqueles que o vivenciaram, lamentavelmente conceberam uma brutal 

consciência do novo por uma nova ordem de problemas diante dos avanços 

tecnológicos”186, como afirma Barros. Segundo Hobsbawm, “o século XX nos 

ensinou e continua a nos ensinar que os seres humanos podem aprender a viver 

em condições mais brutalizadas e teoricamente intoleráveis”187.  

Para Silva, “Arendt sofreu um abalo mediante os acontecimentos 

catastróficos ocorridos no início do século XX”188. Para ela, alguns avanços 

desenvolvidos na modernidade, como as explosões atômicas lançadas sobre 

Hiroshima e Nagasaki durante a 2ª Guerra Mundial, “constituem claramente 

crimes de guerra”189. Segundo Hobsbawm, “o mundo estava repleto de 

tecnologia revolucionária em avanço neste período, desenvolveu padrões de 

massacres modernos e instrumentos técnicos que intensificaram a violência 

física e ampliaram o número de mortes em guerras”190. Arendt possui uma 

opinião semelhante: 

Pois a verdade é que no final da 2ª Guerra Mundial todo mundo 
sabia que os desenvolvimentos técnicos dos instrumentos de 
violência tinham tornado a adoção da guerra “criminosa”. [...] A 
assustadora coincidência da explosão populacional moderna 
com a descoberta de aparelhos técnicos que, graças à 
automação, tornaram “supérfluos” vastos setores da população 
até mesmo em termos de trabalho, e que, graças à energia 
nuclear, possibilitam lidar com essa dupla ameaça com uso de 
instrumentos ao lado dos quais as instalações de gás de Hitler 
pareceriam brinquedos de uma criança maldosa – tudo isso deve 

nos fazer tremer191. 

 

                                                         
186 BARROS, José D’ Assunção. Relações entre presente, futuro e passado: Koselleck, Hannah 
Arendt e Kafka. In:  O tempo dos historiadores. Rio de Janeiro: 2013, p 156. 
187 HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 22. 
188 SILVA, Cacilda Bonfim. Hannah Arendt: justiça como julgamento. Brasília: 
Dissertação (mestrado) Universidade de Brasília, 2011. Disponível em: 
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10171/1/2011_CacildaBonfimeSilva.pdf> Acesso em: 
10 jan. 2015, p 255. 
189 É importante ressaltar que a opinião da autora se pauta na Convenção de Haia (1899 e 1907), 
pois ela a denomina como “guerra criminosa no sentido legal”, pois a convenção estabeleceu 
aos países signatários regras e leis de guerra que não necessariamente foram aplicadas aos 
vencedores da 2ª Guerra Mundial. ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a 
banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p 278 e 296. 
190 HOBSBAWM, op. cit., p 22. 
191 ARENDT, op. cit., p 278 e 296. 
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O século XX é “o século da guerra, com um número de conflitos militares 

sérios envolvendo perdas substanciais de vidas, consideravelmente mais alto do 

que em qualquer um dos séculos precedentes”192, como afirma Giddens. Para 

Hobsbawm, “não há dúvida que foi o século mais assassino de que temos 

registro pelo volume único das catástrofes humanas que ele produziu”193. 

Segundo o autor, a “1ª Guerra Mundial (1914-1918) deu início à descida para a 

barbárie e inaugurou a era mais assassina até então registrada na História, com 

megamortes, entre 1914 e 1990 foram 187 milhões de vidas perdidas”194. 

A instabilidade gerada pelo fim da 1ª Guerra Mundial, a situação mundial 

que fora constituída e os problemas internos gerados na Alemanha foram 

elementos vitais para que a paz não se perpetuasse. Para Hobsbawm, o que se 

viu posteriormente foi “um período de barbarização em que todos os padrões de 

civilidade foram rompidos e deu-se um amplo colapso nos sistemas de regras e 

de comportamento moral em todas as sociedades europeias”195. Ainda com o 

autor, se a 1ª Guerra Mundial possibilitou o início da barbárie ao longo do 

Século XX, a 2ª Guerra Mundial (1939-1945) foi a continuidade dela, pois no 

período entre as duas guerras ascenderam os regimes totalitários e ditadores 

como Hitler ganharam espaço. 

Em cada uma das fases citadas por Hobsbawm, “houve lições de 

desumanidade do homem para com o homem e que se tornaram avanços para 

futuras formas de barbárie”196. Assim, se a 1ª Guerra chocou a humanidade pelo 

seu alto grau de brutalidade, a 2ª levou-a aos confins do extremo porque tratou 

de aperfeiçoar as técnicas de morte que foram utilizadas pelos nazistas em seu 

aparato totalitário e posteriormente na Guerra Fria. Seja por meio das guerras 

totais ou da Guerra Fria, “ambas fizeram em nós uma lavagem cerebral para 

aceitarmos a barbárie”197, afirma o autor.  

Para Arendt, “o desenvolvimento técnico dos implementos da violência 

alcançou o ponto em que nenhum objetivo político poderia presumivelmente 

                                                         
192 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991, p 19. 
193 HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 22. 
194 HOBSBAWM, Eric. Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p 271. 
195 Ibidem, p 268-269. 
196 Ibidem, p 271. 
197 Ibidem, p 279. 
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corresponder ao seu uso efetivo”198; isso lhe causara inquietações que são 

oriundas “sobretudo de um tempo marcado pelo espectro do totalitarismo e das 

duas guerras em escala mundial”199, como afirmou Duarte. Ao mesmo tempo ela 

chamou atenção para o modo como essa mesma tecnologia foi empregada pelo 

totalitarismo para realizar extermínios e desumanização em seus campos de 

morte, como cita a autora: 

 

Os campos de concentração constituem laboratórios onde a 
natureza humana é testada, e, portanto, a infâmia não atinge 
apenas os presos e aqueles que os administram segundo 
critérios estritamente “científicos”; atinge a todos os homens. A 
questão não está no sofrimento, do qual sempre houve 
demasiado na terra, nem no número de vítimas. O que está em 
jogo é a natureza humana; e, embora pareça que essas 
experiências não conseguem mudar o homem, mas apenas 
destruí-lo [...]200.   
  

 

 Isso quer dizer que o nazismo conseguiu transformar todo o seu aparato 

totalitário em uma arma de dizimação coletiva em escala industrial pensada em 

moldes técnico-científicos, pois para a autora “a violência possui um caráter 

instrumental a ponto de lançar mão da técnica para alcançar seus fins”201, como 

afirma Guerra. E, um modelo de eliminação dessa amplitude só foi possível com 

a cooperação de vários setores do Estado alemão. Segundo Guterman, “quem 

quer que tenha participado da vida pública alemã entre 1933-1945, mesmo de 

forma passiva, silenciosa ou inocente, teve alguma responsabilidade nos crimes 

do nazismo”202, mas em diferentes graus. Afinal, se o “contexto mentiroso da 2ª 

Guerra era algo condenável, mais difícil era não acreditar que a hipocrisia passou 

a ser parte do caráter nacional do povo alemão”203, conforme Arendt. 

                                                         
198 ARENDT, H. Sobre a violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p 17. 
199 DUARTE, André. Hannah Arendt e a modernidade: esquecimento e redescoberta da 
política. Paraná: Universidade Federal do Paraná, 2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/trans/v24n1/v24n1a17.pdf> Acesso em: 12 jan. 2015, p 255. 
200 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 510. 
201 GUERRA, Elisabete Olinda. Carl Schmitt & Hannah Arendt. São Paulo: Editora Liber Ars, 
2013, p 106. 
202 GUTERMAN, Marcos. A moral nazista – uma análise do processo que transformou crime em 
virtude na Alemanha de Hitler. São Paulo: Tese (doutorado) USP, 2013. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Fabiano/Downloads/2013_MarcosGuterman%20(2).pdf> Acesso em: 08 jan. 
2015, p 255. 
203 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 65. 
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Para Marcuse, na Alemanha nazista, o reino do terror é sustentado não 

somente pela força bruta, que é estranha à tecnologia, mas também pela 

engenhosa manipulação do poder inerente à tecnologia: a intensificação do 

trabalho, a propaganda, o treinamento de jovens e operários, a organização da 

“burocracia governamental, industrial e partidária – que juntos constituem 

implementos diários do terror – seguem as diretrizes da maior eficiência 

tecnológica”204. Na prática, muitos alemães contribuíram com algum tipo de feito 

ao longo do regime e ainda havia uma ideia de que a culpa ou as 

responsabilidades pelos feitos não eram ou não deveriam ser atribuídas a 

ninguém. Assim, as responsabilidades humanas acabavam se diluindo numa 

suposta culpa do sistema, sem que o sujeito comum tivesse inapelavelmente 

que responder por suas ações praticadas dentro da burocracia. 

Além de toda ação desumanizadora que o sistema infligia às vítimas dos 

campos de concentração, houve feitos burocráticos assim como os de Eichmann 

em todas as áreas do Estado. Houve também o silêncio e a suposta conivência 

de uma das nações mais cultas da Europa na modernidade – com uso da 

tecnologia e ciência empregadas – aplicadas racionalmente nos campos de 

concentração com vistas ao extermínio, como cita Arendt: 

 

Os campos destinam-se não apenas a exterminar pessoas e 
degradar seres humanos, mas também servem à chocante 
experiência da eliminação, em condições cientificamente 
controladas, da própria espontaneidade como expressão da 
conduta humana, e da transformação da personalidade humana 
numa simples coisa, em algo que nem mesmo os animais são 

[...]205. 
 

 

O campo de concentração é em si a utilização da técnica para 

desumanizar e exterminar em larga escala; foi uma das características 

peculiares do nazismo, cujo aparato de morte era sempre aperfeiçoado. Para 

Marcuse, toda essa racionalidade estabeleceu padrões de julgamento e 

fomentou atitudes que predispunham os homens a aceitarem e introjetarem os 

ditames do aparato206. Para Silva, os campos nazistas “não eram locais 

                                                         
204 MARCUSE, Herbert. Tecnologia, guerra e fascismo. São Paulo: UNESP, 2009, p 74. 
205 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 488-489. 
206 MARCUSE, op. cit., p 77. 
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destinados à aplicação de qualquer tipo de justiça, mas sim laboratórios, que 

expunham a crueldade de uma ideologia posta em movimento pelas fornalhas 

do terror”207 visando a um suposto bem maior. Era um “sistema no qual todos os 

homens se tornaram igualmente supérfluos”208, perpetrado por homens vistos 

por Arendt como “assassinos totalitários perigosos porque não se importam se 

eles próprios estão vivos ou mortos, se jamais viveram ou se nunca nasceram”209 

e com os judeus isso era ainda mais intenso e danoso.  

Segundo a autora, não ocorreu antes fenômeno equivalente, portanto, 

sem “paralelos para comparar com algo a vida nos campos de concentração”210. 

Nem mesmo o pior tipo de “trabalho forçado nas prisões e colônias penais, o 

banimento, a escravidão, todos não parecem, por um instante, oferecer 

possibilidade de comparação, mas, num exame mais cuidadoso”211 não levam a 

parte alguma, sendo assim incomparável e inédito: 

 
A dominação totalitária como um fato estabelecido, que, em seu 
ineditismo, não pode ser compreendida mediante as categorias 
usuais do pensamento político, e cujos crimes não podem ser 
julgados por padrões morais tradicionais ou punidos dentro do 
quadro de referência legal de nossa civilização, quebrou a 

continuidade da História Ocidental212. 

 
 

O totalitarismo mostrou o quanto a política havia se degenerado tornando-

se dominação. Foi um momento em que prevaleceu o esquecimento, a 

descaracterização e o “obscurecimento da política devido as mudanças 

estruturais que passavam as sociedades em razão do emprego crescente dos 

                                                         
207 Segundo Silva, no regime soviético, por exemplo, havia outra ideia, as vítimas eram colocadas 
em campos de trabalhos forçados eram abandonadas e o trabalho se desenvolvia de modo 
desordenado. Em ambos os casos o teor é destrutivo e possuem estágios diferentes quanto às 
estruturas de morte, mas no caso do nazismo tecnicamente a eliminação se apresenta com mais 
ênfase dada a sua própria estrutura. Hannah Arendt nomeia os campos de concentração do 
nazismo como sendo o “inferno” e os campos soviéticos como “purgatório”. Embora pudesse ser 
uma comparação importante, não nos aprofundaremos nos campos de concentração do modelo 
soviético, porque isto extrapolaria o objeto desta análise.  SILVA, Cacilda Bonfim. Hannah Aren
dt: justiça como julgamento. Brasília: (mestrado) Universidade de Brasília, 2011. Disponível em:
 <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10171/1/2011_CacildaBonfimeSilva.pdf> Acesso em: 
10 jan. 2015, p 44. 
208 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 510. 
209 Ibidem, p 510. 
210 Ibidem, p 494. 
211 Ibidem, p 494. 
212 ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2013, p 54. 
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meios tecnológicos e da própria violência totalitária”213, fosse ela de direita ou de 

esquerda. Afinal, “sob condições totalitárias, a política se tornou obscurecida, 

pois se vê transformada em um complexo sistema de disseminação da violência 

e terror”214, afirma Duarte. O obscurantismo a que Arendt se refere é o advento 

do totalitarismo que provocou uma radical alienação na sociedade. Desumanizou 

e destituiu os homens de sua individualidade no cenário político, ditou a todos o 

mesmo comportamento, pois “matavam a pessoa moral e aniquilavam a pessoa 

jurídica e assim se dava a destruição da individualidade que era quase sempre 

bem sucedida”215. Depois de “morta a individualidade não restava nada senão 

horríveis marionetes com rostos de homens sem identidade, com sua 

espontaneidade destruída e sem capacidade de iniciar ou pensar sobre algo 

novo”216. Acabar com a individualidade era importante para o totalitarismo, pois 

ao destrui-la se acabava também com possibilidade de se fazer política, esta que 

segundo a autora só é possível se houver a diversidade de ideias. Para Arendt, 

“a política se baseia no fato da pluralidade dos homens”217. A “política diz 

respeito à coexistência e associação de homens diferentes”218, sem essa 

condição o exercício da política é impraticável. Portanto, o totalitarismo não é 

política, é uma “forma de dominação verdadeiramente apolítica”219, um estado 

máximo de deformação da condição humana que suprimiu a capacidade de os 

sujeitos humanos agirem de modo livre e espontâneo e colocou em pauta o fim 

da política, como afirma Teles: 

 
Ao se perder o contato com os outros, deixa-se de acreditar no 
testemunho de seus contemporâneos. Se o homem se priva da 
interação com os outros, acaba por inviabilizar o seu diálogo 
interior consigo mesmo, no qual ele define suas opiniões. Dessa 
forma o indivíduo interrompe o contato o contato com a 

realidade220. 

                                                         
213 DUARTE, André. Hannah Arendt e a modernidade: esquecimento e redescoberta da política. 
Paraná: Universidade Federal do Paraná, 2001, p 250, 253 e 254. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/trans/v24n1/v24n1a17.pdf> Acesso em: 12 jan. 2015. 
214 DUARTE, André. Hannah Arendt e a modernidade: esquecimento e redescoberta da política. 
Paraná: Universidade Federal do Paraná, 2001, p 250 e 253. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/trans/v24n1/v24n1a17.pdf> Acesso em: 12 jan. 2015. 
215 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 506. 
216 Ibidem, p 506. 
217 ARENDT, H. O que é política? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013, p 151. 
218 ARENDT, H. A promessa da política. Rio de Janeiro: Difel, 2010, p 145. 
219 Ibidem, p 149 e 150. 
220 TELES, Edson. Ação política em Hannah Arendt. São Paulo: Barcarolla, 2013, p 46. 
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Sem interação entre homens diferentes e livres não há política, na 

concepção de Arendt. Pois “a política surge no intra-espaço, se estabelece como 

relação”221 e tem a pluralidade como indispensável ao seu exercício. Portanto 

reafirmo que o totalitarismo não é política, e sim um regime de governo que 

organizou tudo a sua vontade e tentou pôr fim a pluralidade dos homens e 

inviabilizou todas as condições para a política. O totalitarismo caminhou “lado a 

lado com o armamentismo e a racionalização técnica”222 que visava meios e fins, 

de acordo com Jeffrey. O projeto totalitário era em si nacionalista e técnico. 

Combinava reação política com avanço tecnológico e “a racionalidade 

individualista transformou-se em racionalidade tecnológica”223, como afirmou 

Marcuse. Qualquer ponto de vista anti-tecnológico era considerado impotente 

para o Terceiro Reich, ideia esta que deveria arraigar-se culturalmente em sua 

política e no seio da nação. Os alemães deram a isto o nome de Kulturnation 

(nação cultural) e suprimiram os ideais mais reflexivos por um totalitarismo 

racionalizado, como cita Jeffrey: 

 

[...] Conseguiram incorporar a tecnologia ao simbolismo e à 
linguagem da Kultur (cultura) – comunidade, sangue, vontade, 
eu, forma, produtividade e, por fim, raça – sacando-a para fora 
do reino da Zivilisation (civilização) – razão, intelecto, 

internacionalismo, materialismo a finanças224. 
 

 

Nos assuntos de governo os nazistas tornaram-se “irracionalistas em 

assuntos políticos e sociais”225. Assim, passaram a divulgar ideias que 

valorizavam o passado, o anticapitalismo, o antissemitismo e a impulsão com a 

intenção de ir sempre além da moral ou da tragédia; era a vontade sobre a razão 

e com isso passaram a valorizar o eu, trocaram a democracia pela autocracia 

ditatorial e no lugar da liberdade criou-se a adoração por um chefe de Estado.  

                                                         
221 ARENDT, H. O que é política? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013, p 23. 
222 HERF, Jeffrey. O modernismo reacionário: tecnologia, cultura e política na República de 
Weimar e no Terceiro Reich. São Paulo: Editora Ensaio, 1993, p 15. 
223 MARCUSE, Herbert. Tecnologia, guerra e fascismo. São Paulo: UNESP, 2009, p 74. 
224 HERF, op. cit., p 29. 
225 HERF, op. cit., p 25. 
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O que se percebe com todas essas mudanças é que a irreflexão é um dos 

frutos desse modelo de governo, bem como a lógica em cumprir ordens e 

executar ações de seus superiores. Muito do que diz respeito ao Estado tornou-

se prático, impulsivo e sem limites. Eram novos princípios que foram substituindo 

as referências morais anteriores. Novos valores foram criados pelos nazistas, 

pois integraram um discurso favorável ao advento tecnológico aos ideais 

nacionalistas e reacionários, tendo “a tecnologia sempre como um dos principais 

estímulos do novo ordenamento do partido nazista”226, conforme Marcuse. 

Os alemães enalteceram e relacionaram algumas das “tradições do 

passado com a técnica e a cultura sob a meta de um suposto fortalecimento da 

Alemanha, que ao mesmo tempo, estava combinada com a tecnologia tendo o 

totalitarismo como reforçador”227, segundo Jeffrey. A tecnologia era necessária 

para possibilitar uma Alemanha forte no novo mundo moderno, a industrialização 

e os avanços técnicos passaram a ser fundamentais aos países de economia 

capitalista: tanto para rearmá-los e conduzi-los à guerra, como para “fortalecê-

los economicamente pela via da própria guerra”228, segundo Marcuse. 

Durante a 1ª Guerra Mundial os alemães desenvolveram significativamente 

o seu aparato técnico de guerra; não havia como negar todo o avanço industrial 

e técnico ocorrido no período; negá-los seria conduzir a Alemanha ao atraso. 

Havia uma convicção de que se o Estado fosse forte, a tecnologia jamais poderia 

ser atrasada. O próprio “Goebbels, então ministro da propaganda, citou repetidas 

vezes que este deveria ser o século do Stahl Romantik (romantismo de aço)”229. 

Isso quer dizer que utilizaram e fizeram mau uso da tecnologia a seu favor, 

inclusive nos campos de concentração, com a crença de que por meio dela seria 

possível levar adiante os ideais de um futuro promissor nacionalizado, como cita 

Jeffrey: 

A integração da tecnologia à visão de mundo do nacionalismo 
alemão proporcionou uma matriz cultural que parecia restaurar a 
ordem [...] naquilo que [...] viam como realidade caótica do pós-
guerra. Ao conciliarem tecnologia [...] concorreram para a [...] 
primazia da ideologia e da política nazistas sobre a racionalidade 

                                                         
226 MARCUSE, Herbert. Tecnologia, guerra e fascismo. São Paulo: UNESP, 2009, p 74. 
227 HERF, Jeffrey. O modernismo reacionário: tecnologia, cultura e política na República de 
Weimar e no Terceiro Reich. São Paulo: Editora Ensaio, 1993, 14. 
228 MARCUSE, op. cit., p 74. 
229 HERF, op. cit., p 15. 
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técnica e o cálculo de meios e fins do interesse nacional, até o fim 

do regime de Hitler230. 

 

Embora a modernidade não tenha sido responsável pelos feitos citados, 

todo o advento industrial moderno possibilitou a fabricação das chamadas 

indústrias de morte, e os alemães se apropriaram disso. Direcionaram-se na 

praticidade, no utilitarismo e no tecnicismo da modernidade. Percebe-se que 

todas estas ações foram praticadas em parte também pelo excesso da técnica no 

contexto de nazificação e pelo processo de racionalização do mundo moderno, 

que também possibilitou uma autoridade burocrática. Para Horkheimer, houve 

uma primazia da razão instrumental com o advento da modernidade: 

 
 

Parece que enquanto o conhecimento técnico se expande o 
horizonte da atividade e do pensamento humanos, a autonomia 
do homem enquanto indivíduo, a sua capacidade de opor 
resistência ao crescente mecanismo de manipulação de massas, 
o seu poder de imaginação e o seu juízo independente sofreram 

aparentemente uma redução231. 
 

 

Um dos exemplos disso se deu quando Eichmann, que era um burocrata, 

expressou em seu julgamento que transportava judeus rumo aos campos de 

morte porque cumpria ordens. Fossem estas por zelo técnico ou simples práticas 

burocráticas, exercício político, cumprimento da legislação, ideologia, honra 

alemã ou pelo cumprimento de ordens militares; nota-se em todos estes aspectos 

uma associação em cumprimento da prática e do utilitarismo para que tudo 

ocorresse de maneira eficaz, com vistas a se atingir “meios e fins pela via do terror 

burocrático racionalizado e lebensfeindlich (hostil à vida) com base em um desejo 

de mudança súbito e violento”232, segundo Jeffrey.  

Isto quer dizer que Eichmann foi instrumentalizado pela rotina burocrática 

tecnicista, que o impossibilitava de pensar nas consequências de seus atos 

enquanto operava a eficiente máquina administrativa, em que a sensação de 

                                                         
230 Ibidem, p 29. 
231 HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo: Centauro, 2002, p 07. 
232 HERF, Jeffrey. O modernismo reacionário: tecnologia, cultura e política na República de 
Weimar e no Terceiro Reich. São Paulo: Editora Ensaio, 1993, p 09, 25 e 27. 
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responsabilidade fora diluída em um sistema visto como supremo, como cita 

Marcuse: 

Ao manipular a máquina o homem aprende que a obediência às 
instruções é o único meio de se obter resultados desejados. Ser 
bem sucedido é mesmo que se adaptar ao aparato. Não há lugar 
para a autonomia. A racionalidade individualista viu-se 
transformada em eficiente submissão a sequência 
predeterminada de meios e fins. Esta última absorve os esforços 
libertadores do pensamento e as várias funções da razão 

convergem para a manutenção incondicional do aparato233. 
 

 
Nota-se que houve uma legitimação do saber técnico perante a sociedade, 

ou seja, o saber dos burocratas carreiristas treinados que o Estado passa a 

controlar. Além do aparato técnico, a burocracia e o Direito também são parte 

desta estrutura. O Estado nazista institucionalizou uma forte e obediente 

“estrutura burocrática”234 que visava à eficiência do sistema organizacional 

ordenado pela máquina da administração pública. O que também reforçou as 

práticas e a concepção da banalização do mal e com o apoio do Direito”235, como 

afirmou Boeno. 

Foi com a contribuição desse aparato bastante “racionalizado”236 que a 

burocracia moderna se consolidou na Alemanha em meio a um conturbado 

“processo histórico”237 de transição: da queda da monarquia do Kaiser Guilherme 

                                                         
233 MARCUSE, Herbert. Tecnologia, guerra e fascismo. São Paulo: UNESP, 2009, p 80. 
234 WEBER, Max. Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1982, p 229. 
235 BOENO, Russiano M. Souza; MONTARROYOS, Heraldo Elias.  O risco da massificação ad-
ministrativa na burocracia moderna: uma advertência histórica de Hannah Arendt. São Paulo:  
Unicamp, 2009. Disponível em: <http://www.historiahistoria.com.br/materia.cfm?tb=professor
es&id=86#_ftn1> Acesso em: 06 fev. 2015. 
236 Segundo Habermas, “Weber introduziu o conceito de “racionalidade” a fim de determinar a 
forma da atividade econômica capitalista, das relações de direito privado burguesas e da 
dominação burocrática. Racionalização quer dizer que houve a ampliação dos setores sociais 
submetidos a padrões de decisão racional”. HABERMAS, Jürguen. Técnica e ciência como 
ideologia. In: ____. Os pensadores: Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert 
Marcuse, Jürguen Habermas. São Paulo: Abril Cultural, 1975, p 313. 
237 De acordo com Sell, “para que a Alemanha pudesse participar da corrida econômica, a 
unificação dos territórios germânicos efetuada por Otto von Bismarck (1815-1898) foi essencial. 
Weber toca diretamente neste tema e demonstra em sua obra O Estado Nacional e a Política 
Econômica que a base social da burocracia executiva e militar da Alemanha eram as antigas 
classes aristocráticas, denominadas junkers, que eram antigos membros da nobreza alemã que 
fora constituída por grandes proprietários de terras que administravam a atividade agrícola desde 
o século XVIII. Posteriormente os junkers tornaram-se decadentes dado os avanços na economia 
industrial, principalmente após a derrota na 1ª Guerra Mundial. Assim, a burocracia assume seu 
lugar nas organizações capitalistas e também na administração autoritária do Estado alemão. É 
importante ressaltar que o pensamento de Max Weber foi influenciado e direcionado a 
compreensão do contexto social, político e econômico da Alemanha entre os séculos XIX e XX. 
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II, passando pela derrota da 1ª Guerra Mundial até a ascensão do nazismo em 

1933 e posteriormente ao totalitarismo. Esse advento gerou uma racionalização 

crescente “no agir social e fez com que a técnica, a ciência e a burocracia 

penetrassem em diversos setores institucionais”238 dessa sociedade segundo 

Lafer; e foi capaz de desmontar as tradições políticas e institucionais que 

antecederam o nazismo, como cita Hobsbawm: 

 

O que o Nacional Socialismo sem dúvida realizou foi um expurgo 
radical das velhas elites e das estruturas institucionais imperiais. 
Afinal, o único grupo que realmente lançou uma revolta contra 
Hitler – e foi consequentemente dizimado – foi o velho exército 
prussiano aristocrático, em 1944. Essa destruição das velhas 
elites e dos velhos esquemas, reforçada após a guerra pelas 
políticas dos exércitos ocidentais de ocupação, acabaria 
tornando possível construir a República Federal numa base mais 
sólida do que a República de Weimar de 1919-33, que tinha sido 
pouco mais que o império derrotado sem o Kaiser. O nazismo 
sem dúvida tinha, e em parte realizou, um programa social para 
alcançar as massas: férias, esportes, o planejado “carro do 
povo”, que o mundo veio a conhecer após a 2ª Guerra Mundial 
como Fusca da Volkswagen. Sua principal realização foi acabar 
com a Grande Depressão mais efetivamente que qualquer outro 
governo, pois o antiliberalismo dos nazistas tinha o lado positivo 
de não comprometê-los com uma crença a priori de livre 
mercado. Apesar disso, o nazismo era mais um velho regime 
recauchutado e revitalizado do que um regime basicamente 

novo e diferente239. 

 

 

Isso quer dizer que se adotou a “conciliação da ideologia nazista com a 

tecnologia moderna e ainda sintonizada ao Volk (povo) estavam constituindo uma 

nova visão”240, segundo Jeffrey. Assim a crença do novo no cenário político e 

social penetrou também no âmbito da cultura. Portanto, não cabia manter as 

velhas elites políticas conservadoras do tempo do Kaiser, pois não representavam 

o novo.  

                                                         

Neste momento, o capitalismo expandia-se por toda a Europa”. SELL, Carlos Eduardo. 
Introdução à sociologia política. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2006, p 116-117. 
238 LAFER, Celso. Reflexões sobre a atualidade da análise de Hannah Arendt sobre o processo 
Eichmann. In: ____. Eichmann em Jerusalém 50 anos depois. Curitiba: Editora UFPR, 2013, p 
26. 
239 HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 131. 
240 HERF, Jeffrey. O modernismo reacionário: tecnologia, cultura e política na República de 
Weimar e no Terceiro Reich. São Paulo: Editora Ensaio, 1993, p 214. 
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Para além disso, o nazismo empregou seus ideais também nos meios 

tecnológicos de comunicação mais avançados de sua época, como o cinema e o 

rádio, e se estendeu a outros meios de penetração social, como a publicidade e 

a propaganda. Foram elementos fundamentais neste período devido à facilidade 

de comunicação com a massa que ofereciam ao Estado, e a propaganda 

ideológica do nazismo. Os governos anteriores não haviam alcançado a massa 

de maneira tão profunda como o nazismo o fez; além de se ajustar a ela, priorizou 

a “concepção de adequar a vontade de poder com um plano simultâneo de 

modernização tecnológica”241, segundo Jeffrey.  Para Horkheimer, “o avanço dos 

recursos técnicos de informação acompanhou o processo de desumanização e a 

ideia de homem”242. 

Esse desenvolvimento por parte do Estado exigiu um tipo de agir racional 

que implica em domínio sobre a sociedade e o exercício de controle, pois todo 

esse crescimento carecia de ser administrado com objetivos e fins e a burocracia 

tornou-se uma base para isso. Ela se amparou no Direito que também é um tipo 

de “autoridade que se impõe em razão da legalidade ou, em outros termos, uma 

autoridade fundada na obediência que reconhece obrigações conforme estatuto 

estabelecido”243, como afirma Weber. Isto quer dizer que o exercício de poder do 

Estado nazista se deu mediante uma dominação legítima e não somente pela 

força ou mera violência, pois segundo Weber, “só o uso da coerção não é 

suficiente”244, uma vez que o totalitarismo se amparava na “legalidade”, mas, em 

uma legalidade assassina na visão de Arendt. Para a autora, um dos sucessos 

do totalitarismo foi fazer que suas ordens sempre fossem obedecidas, ou seja, é 

essencial o cumprimento e o apego às leis e ordens do regime em todas as 

classes do governo, como cita Arendt: 

 

                                                         
241 HERF, Jeffrey. O modernismo reacionário: tecnologia, cultura e política na República de 
Weimar e no Terceiro Reich. São Paulo: Editora Ensaio, 1993, p 214-215. 
242 HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo: Centauro, 2002, p 07. 
243 WEBER, Max. Ciência e política duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2010, p 59 e 60. 
244 COHN, Gabriel. Max Weber: Muito além do estado nacional. In: ____. O pensamento alemão 
no Século XX. Vol I. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p 39. 
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Com técnicas de governo, os expedientes do totalitarismo 
parecem simples e engenhosamente eficazes. Asseguram não 
apenas um absoluto monopólio do poder, mas a certeza 
incomparável de que todas as ordens serão sempre obedecidas” 
[...]245. 

 

 

A combinação de cumprimento férreo das leis e legalidade fortaleceu o 

totalitarismo, pois amparou muitos de seus feitos na legalidade e cristalizou uma 

fusão “entre arbitrariedade e legalidade que se tornaram instrumentos diretos da 

aplicação da lei pela via da violência e do terror, tendo a polícia secreta também 

como a própria lei”246, como afirma Duarte. Isto quer dizer que o totalitarismo não 

governa além dos limites legais, sendo capaz de impor a dominação e 

transformar homens como Eichmann em funcionários leais que cumprem 

cegamente suas ordens e leis.  

Os crimes de Eichmann “inegavelmente ocorreram dentro de uma ordem 

legal, segundo Arendt. Essa era, de fato, a sua característica mais notável”247, 

pois conduziu milhões de seres humanos à morte dentro da legalidade em um 

Estado de direito e soberano. Ele cumpria o seu dever, como repetiu 

insistentemente à polícia e à corte; ele não só obedecia ordens, ele também 

obedecia à lei”248 diz Arendt.  A força da lei foi utilizada como um instrumento 

propenso a não razoabilidade ou proporcionalidade e “tornou possível o 

impossível que passa a ser um mal absoluto: impunível e imperdoável”249.  

Eichmann era de fato um homem que cumpriu ordens baseadas em todas 

as leis de seu país, em uma estrutura de “automatismo burocrático amoral”250, 

como afirma Grespan. Diante das leis de seu Estado que possuía o perfil de uma 

“humanidade desamparada de valores”251, onde suas ações de fato não eram 

criminosas, como afirma Ferraz. 

                                                         
245 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 458. 
246 DUARTE, André. Hannah Arendt e a modernidade: esquecimento e redescoberta da política. 
Paraná: Universidade Federal do Paraná, 2001, p 252. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/trans/v24n1/v24n1a17.pdf> Acesso em: 12 jan. 2015. 
247 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 314. 
248 Ibidem, p 152. 
249 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 510. 
250 GRESPAN, Jorge. Hannah Arendt e a banalidade do mal. In: ____. O pensamento alemão no 
Século XX. Vol I. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p 167. 
251 FERRAZ, Tércio Sampaio Júnior. Apresentação da edição nacional publicada em 1983. In: 
____. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1983, p 09. 
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Na perspectiva weberiana, o Estado moderno requer iniciativas que 

propiciem meios e fins tal como a burocracia que contribuiu para “transformar os 

instintos, desejos e pensamentos humanos em canais que alimentam o aparato”, 

como afirmou Marcuse. Assim, é importante ressaltar que o Direito é um dos 

instrumentos essenciais em um regime totalitário e nos demais Estados modernos 

que passaram a ter as ditas sociedades de massas. De acordo com Weber, “o 

Estado só é capaz de existir sob a condição de que os homens dominados se 

submetam a sua autoridade”252. Isso, quando o poder do Estado se organiza de 

modo racional, mediante uma forma de dominação legitimada em nome de sua 

racionalidade”253, afirma Cohn, para quem “a política em sua forma moderna 

somente se realiza em moldes racionalizados” como o Estado nazista e outros 

estados modernos fizeram. 

É com base na burocracia que o poder se cristaliza, pois ela “não se 

preocupa com a determinação dos fins últimos, e sim com a efetividade para o 

logro dos fins dados e os meios técnicos para a consecução dos objetivos 

políticos”254, conforme Saint-Pierre. Weber vê a burocracia como uma fonte de 

“poder” que possibilita a imposição da vontade em uma dada relação social, ao 

mesmo tempo, é uma das formas de “dominação” porque submete seus 

subordinados à obediência. Tendo como base que a burocracia gera poder e 

dominação, “ambos são úteis ao Estado porque possibilitam os meios dos quais 

ele se utiliza para impor suas decisões”255, de acordo com Sell. 

Sendo a burocracia meramente técnica, é condição indispensável que seu 

aparato seja conduzido por especialistas – carece de homens como Eichmann 

que ocupam o vértice da máquina burocrática – que a operam e usam da alegação 

de se fazer o necessário para cumprir a lei sem envolvimento ou responsabilidade 

moral. “A burocracia tem, portanto, um caráter puramente racional: regras, meios, 

fins e objetivos dominam sua posição”256, afirma Weber. Ela se constitui por meio 

                                                         
252 WEBER, Max. Ciência e política duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2010, p 57.  
253 COHN, Gabriel. Max Weber: Muito além do estado nacional. In: ____. O pensamento alemão 
no século XX. Vol I. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p 30. 
254 SAINT-PIERRE, Héctor Luís. Max Weber: entre a paixão e a razão. São Paulo: Editora da 
Unicamp, 2004, p 121. 
255 SELL, Carlos Eduardo. Introdução à sociologia política. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2006, 
p 119. 
256 WEBER, Max. Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1982, p 282. 
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de uma “organização interna e com processos complexos que envolvem uma 

sequência de atos interligados”257, segundo Cohn.  

Isto quer dizer que o termo “burocrata” se refere a uma posição hierárquica 

técnico-especializada que pode ser ocupada por “deuses, demônios ou até 

homens neutros perante valores”258, como afirma Saint-Pierre. Para Weber, a 

burocracia é uma expressão fria, desumanizada e técnica da modernidade, mas 

que foi bem recebida em Estados modernos como a Alemanha: 

 

Essa natureza peculiar da burocracia é bem recebida pelo 
capitalismo, desenvolve-se mais perfeitamente na medida em 
que a burocracia é desumanizada, na medida em que consegue 
eliminar dos negócios oficiais o amor, o ódio, e todos os 
elementos pessoais e irracionais e emocionais que fogem ao 
cálculo. É essa a natureza específica da burocracia, louvada 
como sua virtude especial259. 
 
 

A burocracia favoreceu a aplicação das leis ao longo do exercício 

especializado de Eichmann no cumprimento das ordens do seu governo por meio 

da jurisdição e da legislação. Dentro desta estrutura as leis se tornaram um forte 

instrumento de “autoridade burocrática” que já havia se constituído desde o 

“tempo da monarquia”260 na Alemanha e eram sempre modificadas conforme a 

vontade do poder em exercício. Segundo Correia, Eichmann era mais um dos 

homens “que engrossavam o coro dos serviçais em uma organização estatal 

criminosa”261 onde se constituiu a estrutura do nazismo. Daí o problema jurídico 

                                                         
257 COHN, op. cit., p 34 
258 SAINT-PIERRE, Héctor Luís. Max Weber: entre a paixão e a razão. São Paulo: Editora da 
Unicamp, 2004, p 120 e122. 
259 WEBER, Max. Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1982, p 251. 
260 Segundo Tragtenberg, “após 1918 Max Weber percebeu o desenvolvimento de uma 
demagogia inescrupulosa de parte dos partidos da direita alemã em sua época sem igual na 
Europa. Propagavam em seus discursos o que chamavam na época de sentimento monárquico, 
traduzido na docilidade de bebedores de cerveja para garantir a imobilidade e o poder da 
burocracia e das forças econômicas reacionárias. Era tradição da direita alemã, segundo Weber, 
assustar o monarca com o espectro da Revolução Socialista, toda vez que seus privilégios se 
achavam em perigo. A esse temor da aristocracia, junta-se o efeito emocional que tinha a fúria 
cega da massa ativa condicionando a covardia igualmente emocional e insensata da burguesia 
que se joga nos braços da burocracia, comprometendo tais manobras o futuro político alemão. 
Esperava-se por um César que protegesse a burguesia das massas. Esse processo de medo à 
massa levou a monarquia a tolerar a demagogia dos almirantes e a ditadura dos generais junto 
com a politização do exército”. TRAGTENBERG, Maurício. Burocracia e ideologia. São Paulo: 
Editora Ática, 1992, p 131. 
261 CORREIA, Adriano. Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2007, p 53. 
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proveniente desse tipo de Estado segundo Arendt, pois “crimes desse tipo só 

podem ser cometidos por uma lei criminosa e num Estado criminoso”262. 

Na modernidade alemã, passa-se a ter a figura do Führer como uma fonte 

legítima da lei, mas ele não se vinculava a ela, portanto seus poderes não eram 

limitados pela legalidade. As ações eram tomadas por outras pessoas que 

muitas vezes vinham de baixo e implementavam a sua vontade, essa era a razão 

pela qual ele não se envolvia diretamente com a administração. Seu poder “era 

uma mescla perversa de traços carismáticos e burocracia racionalizada. Não que 

se tratasse diretamente de carisma, mas de uma instrumentalização”263 

deliberada com fortes componentes racionalizados. Com a ressalva que o 

carisma em sua versão pura weberiana não é racionalizado e não tem como se 

impor em sociedades complexas, tendo como base a ideia de racionalização 

burocrática que dá ao Estado moderno o reforço para impor uma estrutura 

legalista como foi o Estado hitlerista. 

Todo o aparato burocrático estatal moderno representa o que Weber 

caracteriza como “dominação legal”, e que define como um sistema amparado 

por leis e pela racionalidade administrativa que cerceia a liberdade do homem e 

o coloca em uma “jaula de ferro”264. Assim, o Estado é estruturado com base em 

uma racionalidade burocrática e faz com que o homem moderno vivencie um 

“Estado legal” e ao mesmo tempo “racional” fundamentado no Direito, que opera 

em função da relevância política da não generalidade do caos social e no caso 

do Estado nazista esta perspectiva foi sempre muito exaltada. 

Portanto, “como instrumento de socialização das relações de poder, a 

burocracia foi e é um instrumento de poder de primeira ordem”265, pois é 

                                                         
262 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 284. 
263 Segundo Cohn, isso ocorreu em um “período que Weber não testemunhou. Era algo que ele 
não poderia prever. Essa denominação e identificação de traços carismáticos em regimes dado 
a observação, (por exemplo, tentativas de reduzir o conjunto dos cidadãos a séquitos de 
lideranças personalizadas) pode ser de grande valia na análise; mas o carisma em sua versão 
pura não tem como se impor em sociedades complexas porque é o único poder excepcional, 
portanto o único de base irracional do mandatário”. COHN, Gabriel. Max Weber: Muito Além do 
Estado Nacional. In: ____. O pensamento alemão no século XX. Vol I. São Paulo: Cosac Naify, 
2013, p 31 e 32. 
264 LEAL, Edilene Maria de Carvalho. Diagnóstico e prognóstico weberiano da modernidade: gai-
ola de ferro e liberdade. Disponível em: http://www.fafich.ufmg.br/revistasociedade/edicoes/artig
os/16_1/DIAGN%C3%93STICO_E_PROGN%C3%93STICO_WEBERIANO.pdf Acesso em: 21 
jun. 2014, p 81. 
265 WEBER, Max. Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1982, p 264. 
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composta por cargos e funções objetivamente determinados assim como era a 

posição de Eichmann – um “funcionário de carreira”266 que atuava no domínio 

militar e cumpria as leis de seu país. Um burocrata que praticava uma ação 

racional, “com atos que asseguravam o máximo de eficácia no agenciamento de 

meios e fins”267 segundo Cohn.  

“Para um burocrata, a função que lhe é própria não é da sua 

responsabilidade, mas sim a de executar”268, conforme Correia. Neste caso e na 

perspectiva de Arendt, a figura do burocrata é vista como um agente da 

banalidade do mal que realizava “massacres administrativos”269 sempre nos 

limites das leis de seu país e por isso não se sentia responsável, como cita Saint-

Pierre:  

O saber do funcionário é um saber técnico: dado um problema 
no âmbito de sua competência, a solução será encontrada de 
maneira rigorosamente “racional”, prendendo-se estritamente as 
normas e disposições que o aparato burocrático designe a seu 

cargo [...]270. 
 

 

A responsabilidade humana acaba sendo diluída pelo sistema e introjeta 

no indivíduo a sensação de dever cumprido, portanto sem responsabilidade 

alguma pelos feitos porque tudo emana do sistema e está previsto no 

regulamento, como cita Arendt: 

 

Em todo sistema burocrático, a transferência de 
responsabilidades é uma questão de rotina diária, e se 
desejamos definir a burocracia [...] é como uma forma de 
governo – o mando dos cargos, em oposição ao mando de 
homens, de um único homem, de poucos ou de muitos –, a 
burocracia é infelizmente o mando de ninguém e, por essa 

                                                         
266 De acordo com Sell, “na concepção de Weber os funcionários de carreira são aqueles que 
atuam na burocracia do Estado especialmente no domínio jurídico, financeiro e militar. São 
funções que triunfaram principalmente com a evolução dos Estados modernos, tendo em vista 
que a burocracia cria carreiras dentro da ordem estabelecida”. SELL, Carlos Eduardo. Introdução 
a sociologia política. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2006, p 120. 
267 COHN, Gabriel. Max Weber: Muito Além do Estado Nacional. In: ____. O pensamento alemão 
no século XX. Vol I. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p 35. 
268 CORREIA, Adriano. Crime e responsabilidade: a reflexão de Hannah Arendt sobre o direito e 
a dominação totalitária. In: ____. A banalização da violência: a atualidade no pensamento de 
Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, p 93. 
269 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 2011. 
270 SAINT-PIERRE, Héctor Luís. Max Weber: entre a paixão e a razão. São Paulo: Editora da 
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mesma razão, talvez a forma menos humana e mais cruel de 

governo271. 
 

 

De acordo com a citação, Eichmann era um reflexo do automatismo da 

burocracia moderna que “potencializa o afastamento da realidade”272 e gera uma 

lógica ou ideia de isenção de responsabilidade dos atos em razão da legalidade 

incutida em seus feitos e na obediência. 

Eichmann operava a burocracia tecnicamente de forma a “não permitir 

que os sentimentos e emoções pessoais interferissem ou conflitassem com suas 

ideias e com as ordens que obedecia”273. O fato de Arendt afirmar que Eichmann 

nunca compreendeu o que estava fazendo se relaciona diretamente com a 

burocracia. Segundo a autora, “a burocracia tinha a intenção de excluir toda a 

iniciativa individual quer para melhorar a situação, quer para piorá-la. Portanto, 

o extermínio de milhões foi planejado para funcionar como uma máquina”274 e o 

fato de Eichmann atuar em uma escrivaninha assinando papéis e acatando 

ordens, era como se não desse a ele a sensação de culpa ou clareza moral da 

natureza criminosa de seus atos. 

O cumprimento férreo das leis fortaleceu o totalitarismo e amparou seus 

feitos na legalidade junto ao “Direito positivo”275, que é a expressão primeira de 

toda essa racionalização e foi muito utilizada pelo nazismo. Daí o fato de 

Eichmann dizer enfaticamente que cumpria as leis e as ordens militares dentro 

de uma realidade que dependia também do poder daqueles que podiam fabricar 

as leis com vista a modelar a nova realidade, como cita Souki: 

 

A exaltação da lei, no Estado nazista, transformou os homens 
ordinários em criminosos, abolindo esse olhar, o único que 
poderia ainda ter possibilitado o rasgo da memória do antigo 

preceito que proíbe o assassinato aos assassinos276. 

                                                         
271 ARENDT, H. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p 94. 
272 SOUKI, Nádia. Hannah Arendt e a banalidade do mal. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p 92. 
273 Ibidem, p 92. 
274 ARENDT, H. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p 319. 
275 Segundo Souza, o Direito do Estado moderno é racional e por meio dele se efetuam as 
decisões do funcionalismo tecnicamente formado. Ele deriva do Direito Romano que é um 
primeiro produto de Roma, que nunca viu a democracia nem a justiça chegarem ao domínio, do 
modo como aconteceu na cidade grega. SOUZA, Jesse. Max Weber. São Paulo: Ática Editora, 
2006, p 91. 
276 SOUKI, op. cit., p 102. 
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Foi uma racionalização legal analisada por Weber como um tipo de 

“dominação legítima na sociedade moderna, que se afirmou com base no 

desenvolvimento do Direito”277 e adentrou quase todas as esferas da vida social 

e cultural278 como um modelador da vida social” afirmou Cohn. 

Neste prisma, deriva a necessidade que determinados governos têm de 

se apoiar no Direito e utilizar a burocracia para atingir fins de controle, como o 

nazismo fez, utilizando Eichmann como mero operador em parte de sua 

estrutura, como cita Pierre: 

 
Na forma pura da burocracia, o funcionário nada tem a decidir 
sobre o que não possa resolver por meio da pura “técnica” que, 
para ocupar seu cargo, é exigida. Em sua forma pura, o 
funcionamento da organização burocrática restringe-se à uma 
relação “técnico-científica” de adequação de “meios e fins”. Com 
efeito seu trabalho, limita-se a resolver problemas com respeito 
a um fim dado de antemão de forma unívoca e dentro da esfera 

de sua competência279. 
 
 

O funcionamento de toda máquina administrativa é impulsionado pela 

burocracia que também opera pela via do Direito e da técnica, ambos essenciais 

em governos totalitários. Para Pierre, “é uma maquinaria perfeita de dominação 

e, em si mesma, neutra perante valores, no sentido de que, com total adequação, 

pode ser utilizada em qualquer direção política280”.  

Isto quer dizer que o poder da burocracia foi amplamente utilizado pela 

estrutura do Estado nazista como instrumento capaz de garantir que todos os 

grupos que atuavam no governo se alinhassem em prol dos mesmos ideais, 

centrados na missão de controlar o âmbito administrativo em diversas frentes, 

tais como a política, o social, o poder militar, as leis, a economia e a mídia – 

quase toda a estrutura sociopolítica se orientava pelos braços da burocracia. 

Assim, o Estado nazista transformou-se em uma grande esfera de dominação 

porque utilizava os recursos administrativos, institucionais, organizacionais, 

ideológicos, materiais e burocráticos, como afirmou Guterman: 

                                                         
277 WEBER, Max. Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1982, p 251-252. 
278 COHN, Gabriel. Max Weber: Muito Além do Estado Nacional. In: ____. O pensamento alemão 
no século XX. Vol I. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p 35. 
279 SAINT-PIERRE, Héctor Luís. Max Weber: entre a paixão e a razão. São Paulo: Editora da 
Unicamp, 2004, p 119. 
280 Ibidem: SAINT-PIERRE, p 120. 
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A ideia era, primeiro, demonstrar que todos os setores da 
sociedade estavam representados no partido, de modo que 
todos os alemães pudessem ser incluídos no movimento 
nazista, mesmo que não fossem membros formais; o segundo 
objetivo era esvaziar o significado das organizações e 

instituições que não estivessem integradas ao movimento281. 

 
 

Além da burocracia, um segundo “instrumento político decisivo, é o uso 

da violência”282 segundo Weber. O uso da violência foi essencial para o Estado 

nazista, pois garantiu “o monopólio legítimo do uso da força”283, embora todos 

os “Estados modernos tenham se constituído pelo uso da força e também por 

aquilo que lhe é peculiar, o uso da coação física”284, afirma Weber. Foi também 

por meio das leis que o Estado nazista reivindicou para si “o monopólio legítimo 

do uso da violência”285 que, fortalecido pelo Direito, tornou-se legal: uma 

violência imposta pela via da legalidade que possibilitou até mesmo o surgimento 

dos campos de concentração. 

O nazismo impôs uma estrutura estatal organizada que, apoiada no 

aparato técnico administrativo fortalecido pela autoridade burocrática, visava 

isentar os homens da responsabilidade pelos seus feitos no exercício de suas 

funções. A burocracia operada por Eichmann cumpria a função de ocultar 

culpados e dissimular o domínio dos burocratas pelo Estado. 

Segundo Weber, em um governo “o êxito do chefe depende por completo 

do funcionamento da organização e portanto também depende dos sentimentos 

que inspirem seus partidários”286, não apenas dos sentimentos que 

pessoalmente o inspirem; daí a necessidade de uma ideologia que una a todos 

imponha obediência à burocracia e à ideologia, e assim os convença a constituir 

“instrumentos totalitários que são inventados para tornar homens supérfluos”287, 

                                                         
281 GUTERMAN, Marcos. A moral nazista – Uma análise do processo que transformou crime em 
virtude na Alemanha de Hitler. São Paulo: Tese (doutorado) USP, 2013. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Fabiano/Downloads/2013_MarcosGuterman%20(2).pdf> Acesso em: 08 jan. 
2015, p 253. 
282 WEBER, Max. Ciência e política duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2010, p 114. 
283 BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. Brasília: Editora UNB, 2010, p 125 a 129. 
284 WEBER, op. cit., p 56. 
285 Ibidem, p 114.  
286 Ibidem, p 119. 
287 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, 510. 
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diz Arendt, para quem a responsabilidade não deve ser coletiva, mas individual 

e proporcional ao feito de cada indivíduo, como veremos no capítulo a seguir.
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3 SOBRE A RESPONSABILIDADE 
 

 
 

Neste capítulo, nosso objetivo é contextualizar um dos aspectos do 

julgamento de Eichmann bastante problematizado por Hannah Arendt: a 

responsabilidade. Faremos uma análise do pensamento da autora com o 

objetivo de discutir e compreender se de fato as responsabilidades por crimes 

cometidos em tempos de guerra devem ser atribuídas aos indivíduos ou 

unicamente ao Estado. Verificaremos, à luz de Arendt, se houve de fato algum 

avanço ao longo da História no que se refere à construção de uma cultura de 

responsabilidade. 

Segundo Hannah Arendt, “a guerra agressiva é tão velha quanto a História 

escrita, e embora denunciada como criminosa muitas vezes antes, nunca havia 

sido reconhecida como tal em nenhum sentido formal”288. Mesmo antes da 

discussão da autora quanto à formalização das responsabilidades individuais por 

crimes de guerra, a Convenção de Genebra289 já havia estabelecido leis que 

visavam coibir tais crimes e ao mesmo tempo preservar direitos. Apesar disto, 

não era uma prática tão comum atribuir formalmente as responsabilidades legais 

e penais pela prática de crimes de guerra aos indivíduos que dela participaram, 

exceto em dois casos ocorridos na História da Alemanha mencionados por 

Arendt290, que são: o caso do ex-imperador alemão Kaiser Guilherme II quando 

foi convocado pelo Tratado de Versalhes, assinado pela Alemanha em 1918, 

com vistas a responder formalmente por ter desrespeitado e violado a 

neutralidade da Bélgica durante a 1ª Guerra Mundial; e, o segundo momento foi 

                                                         
288 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 277. 
289 Segundo Fabio Comparato, “essa Convenção foi assinada em Genebra em 22 de agosto de 
1864, unicamente por potências europeias. Ela foi destinada a contribuir com a proteção de 
direitos dos militares nos exércitos em campanha. Mais tarde, para que seus princípios se 
estendessem, ela foi adaptada também aos conflitos marítimos (Convenção de Haia de 1907) e 
aos prisioneiros de guerra (Convenção de Genebra de 1929). Em 1925, outra Convenção, 
igualmente assinada em Genebra, proibiu a utilização, durante a guerra, de gases asfixiantes ou 
tóxicos, bem como de armas bacteriológicas. As convenções sobre soldados feridos e 
prisioneiros de guerra foram revistas e consolidadas em três convenções celebradas em 
Genebra em 1949, sob os auspícios da Comissão Internacional da Cruz Vermelha. Na mesma 
ocasião, foi celebrada uma quarta convenção, tendo por objetivo a proteção da população civil 
em caso de guerra”. COMPARATO, Fabio Konder. A Convenção de Genebra. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/educar/redeedh/anthist/gen1864.htm> Acesso em: 18 mar. 2015.  
290 ARENDT, op. cit., p 277. 
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o Tribunal de Nuremberg criado em 18 de outubro de 1945, com o objetivo de 

julgar os nazistas acusados de praticar crimes de guerra. 

No primeiro caso, a autora compara a situação do imperador alemão 

Guilherme II ao problematizar a questão da responsabilidade individual durante 

o julgamento de Eichmann. Indiretamente ela discute sobre os artigos 227 e 228 

do Tratado de Versalhes, elaborados logo após o término da Conferência de 

Paz291 ocorrida devido ao fim da 1ª Guerra Mundial. No artigo 227, havia a 

pretensão de se atribuir a responsabilidade penal ao imperador para que ele 

respondesse individualmente por atos considerados ilegais praticados ao longo 

da 1ª Guerra Mundial, conforme segue: 

 

As potências aliadas e associadas acusam Guilherme II, ex-
imperador da Alemanha, de ofensa suprema contra a moral 
internacional e a autoridade sagrada dos tratados. Um tribunal 
será formado para julgar o acusado, assegurando-lhe garantias 
essenciais do direito de defesa. Ele será composto por cinco 
juízes, nomeados por cada uma das potências, a saber: Estados 
Unidos, Grã-Bretanha, França, Itália e Japão. O tribunal julgará 
com motivos inspirados nos princípios mais elevados da política 
entre as nações, com a preocupação de assegurar o respeito 
das obrigações solenes e dos engajamentos internacionais, 
assim como da moral internacional. Caberá a ele determinar a 
pena que estimar que deve ser aplicada292. 

 

O artigo fazia menção ao ato em si do imperador e não de seu Estado-

nação no momento de guerra que a Alemanha vivenciava, ou seja, levou em 

consideração a responsabilidade individual e as ações por ele coordenadas. 

Outro fator importante que o artigo 227 do tratado enfatizava, era que o 

imperador Guilherme II fosse levado a julgamento diante de um Tribunal 

Internacional, por considerar “ofensa suprema à moral internacional e à 

autoridade sagrada dos tratados”293 o fato de ele ter violado outros tratados 

anteriores que garantiam a neutralidade da Bélgica. Portanto, a intenção de 

                                                         
291 O fim da 1ª Guerra Mundial gerou essa Conferência de Paz. Iniciou em 18 de Janeiro de 1919 
e finalizou após um ano, em 20 de Janeiro de 1920. O principal objetivo era estabelecer uma paz 
negociada na Europa com os países derrotados: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália.  Foi 
ao longo dessa conferência que foi elaborado o Tratado de Versalhes, acordo que a Alemanha 
passou a repudiar dada as pesadas indenizações aos países rivais. 
292 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça penal internacional. São Paulo: Manole, 
2004, p 15. 
293 BECKER, Jean-Jacques. O Tratado de Versalhes. São Paulo: Unesp, 2010, p 59. 
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“responsabilizar, julgar e talvez punir o imperador após a 1ª Guerra”294 era clara 

mesmo após sua fuga. Tenha-se em vista que a petição encaminhada ao Kaiser 

em 16 de janeiro de 1920 sustentava a necessidade de extraditá-lo para que ele 

respondesse, não apenas pela violação contra a Bélgica, mas também por outros 

crimes como:  

 
[...] o bárbaro e impiedoso sistema de reféns, as deportações em 
massa, o rapto das moças de Lille arrancadas de suas famílias 
e entregues sem defesa às piores promiscuidades, a 
responsabilidade pela morte cruel de 10 milhões de homens na 
flor da idade295. 
 

 

Nota-se que a intenção era responsabilizá-lo e levá-lo a julgamento, 

desconsiderando o argumento tão criticado por Arendt de “atos de Estado”. 

Quanto ao artigo 228, este era ainda mais incisivo no tocante à atribuição de 

responsabilidade individual; previa inclusive o julgamento perante tribunais 

militares, para outros oficiais e civis acusados de terem cometido atos contrários 

às leis e aos costumes de guerra. Acreditavam que, assim como o imperador 

Guilherme II violou as leis de guerra, alguns de seus oficiais – que também foram 

acusados – deveriam ser responsabilizados individualmente pelos crimes que 

supostamente cometeram. 

A Alemanha por sua vez recusou-se a entregá-los, assumindo ela própria 

a responsabilidade de realizar os julgamentos necessários no Supremo Tribunal 

de Leipzig em maio de 1921, os quais, segundo o historiador Becker “encobriam 

mais farsa e escândalo do que justiça”296. Foi um tribunal que “absolveu 

delinquentes confessos de crimes impiedosos”297, segundo o jurista Salgado. 

Assim, o artigo 227 do tratado não foi aplicado e o imperador Guilherme II não 

foi entregue, e, a listagem completa que somava aproximadamente 21 mil 

pessoas acusadas de praticar crimes de guerra no período também foi 

abandonada pelos alemães, como afirma a historiadora McMillan: 

                                                         
294 BECKER, Jean-Jacques. O Tratado de Versalhes. São Paulo: Unesp, 2010, p 59. 
295 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça penal internacional. São Paulo: Manole, 
2004, p 15. 
296 BECKER, op. cit., p 60. 
297 SALGADO, J. A. Cesar. O Caso Eichmann à luz da moral e do direito. São Paulo: Comissão 
de Direitos Humanos, 1961, p 25. 
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O Kaiser viveu até 1941 escrevendo sobre suas memórias, lendo 
P.G. Wodehouse, bebendo chá inglês e passeando com seus 
cães e verberando contra a conspiração internacional judaica 
que, descobrira, tinha afundado a Alemanha e ele mesmo. 
Vibrou com a “sucessão de milagres” quando Hitler deu início à 
2ª Guerra em 1939 e faleceu pouco antes de a Alemanha invadir 
a União Soviética. Os aliados, no final, desistiram da ideia de 
julgar, eles mesmos, qualquer outro alemão. Enviaram uma lista 
de nomes – inclusive Hindenburg e Lindendorff – ao governo 
germânico, o qual instalou um tribunal especial. Das centenas 
da lista, apenas doze foram julgados. A maioria foi libertada de 
imediato. Dois oficiais submarinistas, que afundaram botes 
salva-vidas repletos de feridos, foram sentenciados, cada um a 
quatro anos de prisão; fugiram pouco depois e nunca mais foram 
encontrados298. 
 

 

Apesar da discordância e do não cumprimento do artigo 227 – ainda que 

a tendência do Direito na época fosse estabelecer a responsabilidade do Estado 

por violações das leis durante a guerra – nota-se claramente que houve uma 

determinação expressa quanto à responsabilidade penal do imperador 

Guilherme II e seus colaboradores civis e militares. O artigo 227 previa a 

formação de um tribunal especial que iria reconhecer os direitos de defesa dos 

acusados. Percebe-se nisto certo avanço no que diz respeito às 

responsabilidades pelas ações criminosas que os indivíduos praticaram em 

tempos de guerra, sem que estas recaíssem sobre o Estado. Foi uma atitude 

importante. 

Essa iniciativa tornou-se significativa ao longo do Século XX, como sendo 

um primeiro passo para a construção de uma cultura de responsabilidade dos 

indivíduos. Segundo Bazelaire e Cretin, quando “os redatores do Tratado de 

Versalhes o produziram não imaginavam o avanço que traziam, pois criaram 

uma concepção jurídica diferente”299. Isso porque ele propiciou a percepção de 

que os autores dos crimes de guerra deveriam ser responsabilizados, com vistas 

a responderem individualmente na justiça como réu e por meio de acordos 

                                                         
298 Com a derrota da Alemanha na 1ª Guerra Mundial, O Kaiser passou a viver na Holanda onde 
recebeu asilo político e nomeou Hindenburg antes de deixar o seu país, este que também 
constava na lista citada. De acordo com a autora citada, falava-se de enforcar o Kaiser após 
julgamento. MCMILLAN, Margaret. Paz em Paris 1919. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004, p 
185. 
299 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça penal internacional. São Paulo: Manole, 
2004, p 185. 
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internacionais que fundamentassem julgamentos com essa finalidade. Portanto, 

é no tocante à “responsabilidade dos atores envolvidos”300 na 1ª Guerra Mundial 

que ele se mostra expressivo na discussão de Arendt. 

Quanto ao segundo momento citado por Arendt, este se dá quando os 

vitoriosos da 2ª Guerra Mundial (1939-1945) decidiram julgar alguns dos ex-

nazistas. Para atingir esse fim criaram um sistema diferenciado que atendesse 

aos princípios da justiça e respeitasse os direitos dos acusados. É importante 

ressaltar que antes do fim da 2ª Guerra Mundial, os países Aliados que lutaram 

contra o nazismo já debatiam em diversos encontros e conferências sobre a 

“possibilidade de julgar”301 os principais líderes alemães e suas instituições, 

como cita Bazelaire e Cretin: 

 

O Tribunal Militar Internacional (Tribunal de Nuremberg) não 
nasceu espontaneamente e subitamente. […] durante todo o 
conflito, os Aliados e os representantes dos governos da Europa 
no exílio encontraram-se diversas vezes para considerar a sorte 
que estaria reservada aos responsáveis nazistas após o conflito. 
A ideia de submeter à justiça os atos dos chefes nazistas não foi 
imediatamente evidente. Mas nas conferências de Moscou e de 

                                                         
300 Sobre o Tratado de Versalhes, convém ressaltar que houve esforços para que os autores dos 
crimes cometidos na 1ª Guerra Mundial respondessem na justiça pelos seus atos e isso traz boa 
reputação jurídica a ele. Mas, ainda sim, o Tratado possui “má reputação histórica” pela 
associação que alguns fazem dele com o nazismo. Foi considerado algumas vezes como um 
dos principais responsáveis pelo seu advento e também pelos acontecimentos subsequentes. 
Para, além disso, o fortalecimento jurídico do Tratado o legitimava em favor dos vencedores que 
o criaram, ou seja, a suposta legalidade do tratado dava-lhe respaldo e cristalizou ainda mais o 
poder dos vencedores. Havia um conjunto de legalidade excessiva que reforçou a imposição de 
responsabilidades aos vencidos, de maneira que o transformou em um instrumento de punição 
“material e moral” contra a nação alemã. Mesmo assim, é questionável o fato de o Tratado de 
Versalhes ser visto como o único responsável pela ascensão do nazismo. É possível questionar 
se ele foi somente “um dado a mais” meio a um conjunto de circunstâncias que levaram Hitler ao 
poder em 1933. 
301 Segundo Pereira, antes mesmo de terminada a guerra, os Aliados convictos de sua vitória 
sobre os países do Eixo, debatiam a necessidade de julgar os principais líderes nazistas, bem 
como as suas organizações e instituições. Para Winston Churchill, primeiro-ministro da Grã-
Bretanha, o ideal era apelar para uma eliminação rápida: uma execução por pelotão de 
fuzilamento, que não durasse mais do que seis horas. Com isso, ele esperava evitar um 
julgamento longo e complexo, para o qual não havia precedentes e, nem ao menos, justificativas 
legais irrefutáveis. A princípio, o presidente dos EUA, Franklin Delano Roosevelt, aceitou a ideia 
de Churchill, mas a maioria dos demais políticos americanos não. Logo, os soviéticos começaram 
a insistir num julgamento que pudesse expor ao mundo a natureza criminosa do Terceiro Reich. 
Harry S. Truman, que sucedeu Roosevelt na presidência dos EUA a partir de abril de 1945, 
concordou. Em seguida, a Grã-Bretanha acabou aceitando. PEREIRA, 
Wagner Pinheiro. O julgamento de Nuremberg e de Eichmann em Jerusalém: o 
cinema como fonte, prova documental e estratégia pedagógica. Disponível 
em: http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/nuremberg/eichmann_nuremberg_israel.pdf Acesso 
em: 22 dez. 2014, p 03. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/nuremberg/eichmann_nuremberg_israel.pdf
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Teerã em 1943, de Yalta e de Potsdam em 1945, as três grandes 
potências, EUA, URSS e Grã-Bretanha, fazem um acordo para 
que sejam julgados e punidos os responsáveis pelos crimes de 
guerra. Em seguida, o Tribunal Militar Internacional é criado 
pelos acordos de Londres em 08 de agosto de 1945 com a 
adesão das três grandes potências e da França, nesse meio 
tempo, a França juntou-se às três302. 
 
 

Com base na citação dos autores, para que fosse possível instaurar uma 

corte nos moldes citados, foi preciso tirar da Alemanha o direito de julgar seus 

próprios homens, como ocorreu após a 1ª Guerra Mundial no Supremo Tribunal 

de Leipzig em maio de 1921 e considerando que Guilherme II não foi julgado 

como exigia o Tratado de Versalhes em seu tempo.  

Os vencedores descartaram a justiça sumária e instituíram oficialmente o 

Tribunal Militar Internacional que ficou conhecido como Tribunal Nuremberg. Foi 

considerado o “primeiro tribunal desse gênero”303. Em sua primeira atividade ele 

apontou em caráter público a abertura dos processos e acusou formalmente 

vinte e quatro homens ligados ao nazismo pela prática de crimes de guerra. Era 

a primeira vez na História que um tribunal criado pelos vencedores tinha como 

objetivo julgar publicamente os vencidos em seu próprio país, razão por que 

inúmeras críticas são tecidas a ele. No que diz respeito ao ideal de 

imparcialidade da justiça com os réus gerou dúvidas, pois na prática era um 

tribunal com uma jurisdição excepcional composta por membros das nações 

vitoriosas, instituído para julgar fatos e crimes de maneira retroativa, embora 

                                                         
302 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A Justiça penal internacional. São Paulo: Manole, 
2004, p 21. 
303 Ao todo foram realizados treze julgamentos entre 1945 e 1949. O primeiro obteve grande 
visibilidade pelo fato de se ter julgado 24 nazistas bastante conhecidos, alguns deles vistos como 
principais responsáveis pela condução da guerra, como: Hermann Göring, alto responsável pelo 
regime nazista; Alfred Jodl, conselheiro de Hitler para questões estratégicas e operacionais; e 
Wilhelm Keitel, responsável pelo alto comando do exército do Reich. De acordo com Pereira, 
“outros foram descobertos e julgados anos depois, assim como Klaus Barbie, popularmente 
conhecido como o “carrasco de Lyon” só muito posteriormente foi encontrado (em julho de 1987, 
foi, finalmente, condenado pelo tribunal de Lyon à prisão perpétua por crimes contra a 
humanidade. Em 1991, morreu na prisão, vítima de câncer). É importante ressaltar que os 
vencedores também instituíram o Tribunal de Tóquio (Tribunal Militar Internacional do Extremo 
Oriente), este julgou 28 japoneses considerados criminosos de guerra. Esse tribunal tinha os 
mesmos princípios de Nuremberg e foi considerado um de seus braços no Oriente. 
Visava punir as agressões do Japão ao longo da Guerra”. PEREIRA, 
Wagner Pinheiro. O Julgamento de Nuremberg e de Eichmann em Jerusalém: o 
cinema como fonte, prova documental e estratégia pedagógica. Disponível em: <http://www.dh
net.org.br/direitos/anthist/nuremberg/eichmann_nuremberg_isra l.pdf> Acesso em: 22 dez. 2014, 
p 03. 
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tivesse jurisdição para isso. E “na leitura do Direito Penal clássico, constitui uma 

grave violação dos Direitos Fundamentais, que proíbe tribunais de exceção”304. 

Segundo Pereira, um dos principais homens do nazismo que estava 

naquele momento sentado nos bancos dos réus, Hermann Göering (1893-

1946)305 possível sucessor de Hitler, afirmou em outubro de 1945 que “o 

vencedor será sempre o juiz e o derrotado o acusado”. De acordo com o autor, 

ele não estava de todo errado, embora mais tarde tivesse confessado ao 

psiquiatra da prisão que “assim que o povo alemão soubesse tudo que foi 

revelado no julgamento, não haveria mais simpatia por Hitler”306. Inclusive, ainda 

em Nuremberg, Göering assume toda a responsabilidade pelos atos oficiais de 

seu governo, mas não pelos programas de extermínio. Afirmava desconhecê-

los, inclusive disse ao psiquiatra da prisão que nunca ouvira o nome de 

Eichmann antes: 

 
Ouvi o nome de Eichmann aqui pela primeira vez. Que os judeus 
deviam ser evacuados da Alemanha estava claro. Que os judeus 
deviam ir para o governo geral na Polônia também estava claro. 
Mas não que devessem ser exterminados. As atrocidades são, 
para mim, a parte mais horrível da acusação neste julgamento. 
Acharam que não as levei a sério ou ri delas ou alguns desses 
absurdos, no tribunal. Isto é definitivamente um erro. Sou do tipo 
de pessoa que é naturalmente contra essas coisas, e minha 
reação psicológica é rir ou sorrir em face da adversidade. Talvez 
isso explique minha atitude no tribunal. Além disso, não tive 
culpa desses horrores307. 

 

 
Segundo Piovesan, além da autonomia para julgar os vencidos, outras 

críticas se somam a Nuremberg, como: o “alto grau de politicidade do tribunal; 

julgar crimes que até aquele momento não o eram; bem como as sanções por 

                                                         
304 Fala proferida pelo professor Dr. Marcos Alexandre Coelho Zilli, em ocasião do Simpósio 
Imperialismo e Guerra, realizado na Universidade de São Paulo – USP, em 04 de novembro de 
2014. Sua palestra pode ser vista no site Youtube, encontra-se disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=eNeOKlOiuC0> Acesso em: 05 abr. 2015. 
305 Era comandante da força aérea alemã. Foi considerado culpado e condenado a forca pelo 
Tribunal de Nuremberg por crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. 
Duas horas antes do horário de sua execução, em 15 de outubro de 1946, cometeu suicídio em 
sua cela com a ingestão de uma cápsula de cianeto de potássio (cianureto). 
306 O julgamento de Nuremberg e de Eichmann em Jerusalém: o cinema como fonte, prova do-
cumental e estratégia pedagógica. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/nure
mberg/eichmann_nuremberg_israel.pdf> Acesso em: 22 dez. 2014, p 04 e 05. 
307 GOLDENSOHN, Leon. As entrevistas de Nuremberg. São Paulo: Companhia das Letras, 
2005, p 155 e 157. 
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ele aplicada como a pena de morte308” por exemplo. Ao todo os julgamentos de 

Nuremberg duraram 285 dias, houve ampla divulgação midiática e atraiu enorme 

atenção da Alemanha e do mundo. Para Arendt, Nuremberg “era de fato a corte 

dos vitoriosos e a autoridade de seu julgamento duvidosa, no entanto, eles 

(vencedores) foram cautelosos na aplicação das penas aos réus alemães309”, 

havendo uma suposta percepção de razoabilidade que cuidadosamente se 

desviava dos indícios de vingança. Havia também uma preocupação por parte 

dos organizadores dos julgamentos, sobre uma possível revolta popular por 

parte dos alemães quando tudo se iniciasse. A população alemã estava atenta 

aos julgamentos e acompanhou de perto, mas ao mesmo tempo havia também 

preocupações com outras questões, como cita o historiador Bessel: 

 
Fosse qual fosse o apoio popular à derrotada elite nazista, que os 
Aliados temiam que ainda existisse, ele não se materializou. A 
visão de Göring, Hess, Ribbentrop, Speer, Keitel, Streicher e seus 
correligionários no banco dos réus não produziu ondas de 
simpatia entre os alemães por seus antigos governantes. Como 
disse na época uma alemão, “estávamos famintos demais” para 
nos preocuparmos com filigranas jurídicas e, no que dizia respeito 
aos homens sentados no banco dos réus, “até a pena de morte 
seria suave”310. 

 

Para Bazelaire e Cretin, se a derrota dos nazistas ficasse apenas no 

âmbito militar, o risco teria sido ver o fracasso nazista reduzido apenas à derrota 

diante de um exército mais forte e mais potente, sem que nunca se evocasse o 

caráter intrinsecamente criminoso das ações dos responsáveis pelo Terceiro 

Reich, como citam os autores:  

 
Ora, o que importava era que não apenas o exército nazista 
fosse vencido e derrotado, mas que os responsáveis pela 
Alemanha hitleriana fossem punidos como criminosos, em 
relação aos princípios. Sairíamos do campo estritamente militar 
para entrar no da lei. Certamente, a ingenuidade não é 
conveniente e houve aí evidentemente um aspecto de 
“processo-espetáculo”, mas é preciso constatar que os aliados 
recorriam ao símbolo da justiça além apenas da superioridade 

                                                         
308 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e Justiça internacional. São Paulo: Saraiva, 2011, p 66. 
309 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 278. 
310 BESSEL, Richard. Alemanha, 1945. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p 205. 
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das armas. As responsabilidades individuais eram condenadas 
no lugar apenas do enfrentamento impessoal dos Estados311. 

 

 

Com base na citação, percebe-se que a recusa da impunidade é algo 

latente a partir do momento em que os crimes contra a humanidade vêm à tona, 

e Arendt concorda com essa perspectiva citada pelos autores. De acordo com 

Piovesan, embora haja críticas bem sustentadas, é difícil negar a relevância 

histórica do Tribunal de Nuremberg pela contribuição que trouxe em consolidar 

o entendimento da responsabilidade individual dos sujeitos não como entes 

abstratos, mas sim como indivíduos e sujeitos históricos, como cita a autora: 

 

O Julgamento do Tribunal de Nuremberg consolidou o 
entendimento de que, tal como os Estados, indivíduos poderiam 
ser sujeitos de Direito Internacional. Entendeu-se que, na 
medida que os crimes contra a ordem internacional são cometi-
dos por indivíduos e não por entes abstratos, apenas punindo 
indivíduos perpetradores de tais crimes é que as previsões do 
Direito Internacional poderiam ser aplicadas. Consagrou-se, pois 
o entendimento de que indivíduos eram passíveis de punição por 
violação ao Direito Internacional312. 
 
 

Isto quer dizer que o advento de Nuremberg propiciou dois pontos 

importantes os quais Arendt debateu durante o julgamento de Eichmann, a 

saber: os indivíduos devem ter personalidade jurídica na esfera internacional; e 

a ideia de que deve haver algum tipo de limitação da soberania nacional dos 

Estados. Segundo Arendt, mesmo que os Estados cometam crimes em nome da 

lei e da ordem eles são coordenados por indivíduos e estes se apoiam nas 

estruturas burocráticas legais e militares, portanto para a autora são 

considerados “indivíduos criminosos nos termos do sistema legal dominante no 

país em que ele ocorre313”. Assim, é preciso “reconhecer os crimes de uma 

ordem executada por um subordinado314” para posteriormente responsabilizá-lo. 

                                                         
311 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça penal internacional. São Paulo: Manole, 
2004, p 43. 
312 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. São Paulo: Saraiva, 2011, p 69. 
313 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 314. 
314 Ibidem, p 315. 
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Essa perspectiva de Arendt é vista também nos artigos 7º e 8º do Acordo de 

Londres, este que regulamentou o Tribunal de Nuremberg, conforme segue: 

 
Artigo 7º - A posição oficial do réu, seja como chefe de Estado 
ou como oficial responsável pelo aparato governamental, não 
será considerada como fator a excluir a responsabilidade ou 
reduzir a punição. Artigo 8º - O fato do réu agir em obediência a 
ordem de seu governo ou de seu superior não afasta sua 
responsabilidade, mas pode ser considerado para atenuar sua 
punição, se o tribunal entender que a justiça assim requer315. 
 

 

Durante o caso Eichmann os princípios do texto anterior citado foram 

defendidos por Arendt. Isso se deu pela dinâmica moderna dos massacres 

organizados pelo aparelho do Estado nazista, que poderia ter ficado impune se 

a concepção de atos de Estado tivesse sido aceita pela corte de Jerusalém. 

Principalmente quando ultrapassavam as fronteiras nacionais, daí a relevância 

em responsabilizar os indivíduos que coordenam tais ações em nome de um 

determinado Estado, pois de acordo com o pensamento da autora “atos de 

Estado”316 não devem apoiar-se em um viés criminoso. Portanto, o indivíduo que 

não almeja ser considerado um criminoso, mas ao mesmo tempo tem de fazê-lo 

“porque cumpre ordens em um sistema que exige obediência, então que se 

recuse a apoiar ditaduras e não assuma responsabilidades e compromissos em 

apoio a uma ditadura”317, conforme Arendt. Daí por que ela rejeitou as alegações 

da defesa em torno da ideia de que Eichmann era somente um dente de uma 

grande engrenagem, que recebia ordens. Segundo Fry, “a defesa de Eichmann 

foi a justificação de uma criança que culpa os mais velhos ou a sociedade por 

suas próprias ações”318, e que não se sente obrigado a assumir seus feitos. 

Segundo Salgado, o que não se poderia aceitar no momento em que 

Eichmann foi julgado é “que a força da lei ficasse em conflito com os interesses 

da sociedade”319, isto quer dizer que os crimes de Eichmann e de seus pares 

julgados pelo Tribunal de Nuremberg criaram novas modalidades delituosas na 

                                                         
315 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. São Paulo: Saraiva, 2011, p 67. 
316 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 314. 
317 ARENDT, H. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p 110. 
318 FRY, Karin A. Compreender Hannah Arendt. Petrópolis: Vozes, 2010, p 53. 
319 SALGADO, J. A. Cesar. O Caso Eichmann à luz da moral e do direito. São Paulo: Comissão 
de Direitos Humanos, 1961, p 15. 
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esfera do Direito Internacional e careciam de resposta à altura. Segundo o autor, 

os crimes cometidos pelos nazistas não poderiam “ser fortes o bastante para 

atrofiar o Direito e torná-lo inoperante face às novas exigências”320 do momento. 

Para Boeno, após a 2ª Guerra Mundial, ficou claro que o Direito penal positivado 

“possuía graves deficiências, uma vez que não garantia julgamentos que fossem 

satisfatórios quando o réu cometia crimes contra a humanidade em nome do 

Estado”321, pois de acordo com Arendt não se tratava somente de “crimes contra 

o povo judeu, mas sim, crimes contra a humanidade”322 ou até genocídio. Sendo 

assim, a estrutura de morte criada pelo governo nazista revelou a necessidade 

de garantir punições efetivas para crimes inovadores ao longo da modernidade, 

como cita a autora: 

Assim como o domínio da lei, embora criado para eliminar a 
violência e a guerra de todos contra todos, sempre precise dos 
instrumentos de violência para garantir sua própria existência, 
também um governo pode ser levado a cometer atos que são 
geralmente considerados crimes, a fim de garantir sua própria 
sobrevivência e a sobrevivência da legalidade323. 
 
 

Isto quer dizer que atos de Estado não ocorrem somente no campo das 

relações internacionais, mas também em atos individuais praticados por homens 

comuns que contribuem com os efeitos das guerras, ditaduras, em nome da 

ordem, governos ou até com os massacres administrativos como afirmou Arendt. 

Se as ações de Estado não estiverem sujeitas às mesmas regras que os atos 

dos indivíduos, dificilmente se aplicará a devida responsabilidade aos homens 

que praticaram crimes em nome de sua bandeira sob o risco de resultar na 

impunidade dos perpetradores. Um dos exemplos disso era a famosa frase 

utilizada por Eichmann e outros nazistas julgados no Tribunal de Nuremberg (a 

frase foi discutida por Arendt) que diz: “Se eu não fizesse isso, outra pessoa 

                                                         
320 Não se pretende neste trabalho defender a “exaltação da aplicação da lei”, mas sim enriquecer 
a discussão com as opiniões dos autores dada as necessidades daquele momento. SALGADO, 
J. A. Cesar. O Caso Eichmann à luz da moral e do direito. São Paulo: Comissão de Direitos 
Humanos, 1961, p 14. 
321 BOENO, Russiano Maico Souza; MONTARROYOS, Heraldo Elias. O Risco da massificação 
administrativa na burocracia moderna: uma advertência histórica de Hannah Arendt. São 
Paulo: Unicamp, 2009. Disponível em:  <http://www.historiahistoria.com.br/materia.cfm?tb=prof
essores&id=86#_ftn1> Acesso em: 06 fev. 2015. 
322 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 311. 
323 Ibidem, p 314. 
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poderia ter feito e faria”324. Para a autora, “a culpa e a inocência só fazem sentido 

se aplicadas aos indivíduos”325, portanto a ideia de que a culpa é ou foi de todos, 

ou que a culpa é de uma burocracia criminosa com leis estatais criminosas ou 

de um sistema em que os indivíduos são considerados somente um dente de 

uma grande engrenagem, tem de ser criticada. Se a ideia de culpa coletiva for 

aceita, ela isenta de culpa aqueles que realmente cometeram atos criminosos; a 

noção de culpa coletiva iguala inocentes e criminosos e exime os culpados de 

suas responsabilidades, é inadequada. Se todos são culpados então dificilmente 

alguém será julgado e isso prejudicaria a identificação dos verdadeiros culpados. 

Essa perspectiva, segundo a autora, cria entraves ao sistema penal ao se 

tentar atribuir a responsabilidade aos sujeitos históricos. Ou seja, a percepção 

de Arendt reforça a ideia de que deveria haver uma corte capaz de julgar as 

ações dos homens e não somente atos de Estado de maneira que os homens 

fiquem isentos. Os indivíduos devem responder pelos seus feitos ainda que eles 

sejam somente parte de um sistema ou organização, assim como ocorreu em 

Nuremberg e com Eichmann em Jerusalém, ou, se considerarmos um momento 

mais recente, podemos apontar o julgamento de Slobodan Milosevic (1941-

2006)326 no Tribunal de Haia a partir de 1993, onde a palavra genocídio foi citada 

pela primeira vez. Portanto, a caracterização dos indivíduos como perpetradores 

é necessária para Arendt, do contrário, esse tipo de impasse pode tornar os 

processos inoperantes, como cita a autora: 

 

[...] na sala de um tribunal não se deve julgar um sistema, uma 
história, ou uma tendência histórica, um ismo, o antissemitismo, 
por exemplo, mas uma pessoa, e se o réu é por acaso um 
funcionário, ele é acusado precisamente porque até um 
funcionário ainda é um ser humano, e é nessa qualidade que ele 
é julgado327.  
 

 

A enormidade do delito cometido por Eichmann levou Arendt a questionar 

o próprio significado do julgamento e a tipificação do crime pelo qual ele fora 

                                                         
324 ARENDT, H. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p 92. 
325 Ibidem, p 91. 
326 Será explicitado adiante em momento mais oportuno. 
327 ARENDT, op. cit., p 93. 
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indiciado e lamentar a não existência de leis que se referissem a crimes contra 

a humanidade ou genocídio na corte de Jerusalém, afirmando que o “sistema 

legal dominante e os conceitos jurídicos em uso eram inadequados e 

insuficientes para avaliar os massacres administrativos”328. 

Eram crimes cometidos em massa, não só em relação ao número de 

vítimas, mas também no que diz respeito ao número daqueles que “perpetraram 

o crime, e na medida em que o criminoso estava próximo ou distante do efetivo 

assassinato da vítima nada significaria no que tange sua responsabilidade”329, 

afirma Arendt. Ou seja, nessa nova modalidade de crime, ainda que o 

perpetrador esteja distante da vítima, como foi com Eichmann, ele é 

proporcionalmente responsável.  

Para Salgado, embora houvesse uma designação específica para que 

Eichmann e seus pares fossem punidos com leis vigentes, “as ações em si eram 

consideradas criminosas e não necessariamente inéditas; tais práticas há muito 

tempo são repelidas pela consciência universal e sancionadas pelos códigos dos 

países civilizados”330, como cita o autor: 

 
Assim, o criminoso de guerra que pretendesse dizer aos seus 
juízes, “o meu procedimento não constitui crime”, estaria 
mentindo a si mesmo, estaria mentindo à realidade jurídica, 
porque ele sabe que atentar contra a honra de donzelas, inocular 
vírus mortíferos em cobaias humanas, assassinar crianças, 
exterminar populações inocentes sempre foi crime, em qualquer 
código de quaisquer países mais ou menos civilizados331. 
 
 

Com base na citação, segundo Arendt, embora os julgamentos de 

Nuremberg fossem citados no Tribunal de Jerusalém como pressupostos 

válidos, Eichmann foi condenado por uma legislação particular. O “que foi 

totalmente diferente de qualquer outra legislação usual em códigos militares”332, 

                                                         
328 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 317. 
329 Ibidem, p 268. 
330 SALGADO, J. A. Cesar. O caso Eichmann à luz da moral e do direito. São Paulo: Comissão 
de Direitos Humanos, 1961, p 18. 
331 Ibidem, p 18. 
332 ARENDT, op. cit., p 276. 
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pois a razão dessa diferença está na natureza dos crimes com os quais a corte 

de Jerusalém teve que lidar”333 – que eram sem precedentes.  

A corte de Jerusalém entendeu que o réu cometera “crimes contra o povo 

judeu”, portanto adquiriu autonomia para julgá-lo pautada na “Lei Punitiva dos 

Nazistas e Colaboradores dos Nazistas de 1950” – uma lei particular mas 

retroativa – o que complicava sua aplicação. Isso porque a teoria do princípio 

jurídico da legalidade, “nullum crimem, nulla poena sine lege” (não há crime nem 

pena sem lei)334 era válida naquele momento. Segundo Kareklás, “esse princípio 

tão valorizado pelo Direito é subjacente a outros quatro335: 

  
1) Precisão da lei (lex certa); – A lei que define o crime deve ser precisa; 

2) A reserva da lei (lex scripta) – Não pode haver crime sem lei;  

3) A proibição da analogia (lex stricta) – Proíbe-se a interpretação extensiva 

das normas penais incriminadoras; 

4) A Proibição da retroatividade (lex praevia) – É proibida a retroatividade da 

pena. 

 
Essa teoria estava em vigor, se encaixava no caso Eichmann e foi 

rejeitada pela corte de Jerusalém. Embora fosse um raciocínio positivista, era 

válido na época e um princípio ainda válido na legislação penal de muitos 

Estados, aceito quase universalmente desde a Revolução Francesa de 1789, 

como garantia dos direitos individuais pautados na Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 26 de outubro de 1789, que em seu artigo 5º diz: 

 
Art. 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. 
Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém 
pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene336. 

  

                                                         
333 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 276. 
334 Ibidem, p 276. 
335 O princípio da legalidade está presente no Código Penal de vários países, é um princípio 
importante para área do Direito que foi criado pelo renomado jurista alemão Paul Johann Anselm 
von Feuerbach (1775-1883). Foi ele que instituiu o Código Penal na Baviera em 1813 e a sua 
teoria é referência até hoje no âmbito jurídico. KAREKLÁS, Stéphanos Emm. Paul Johann 
Anselm von Feuerbach (1775-1883): Vida e obra 1ª parte. Cabo Verde: 2003, p 15. 
336 Declaração de direitos do homem e do cidadão de 26 de agosto de 1789. Disponível em: 
<http://www.fafich.ufmg.br/hist_discip_grad/DeclaraDireitos.pdf> Acesso em: 12 de mar. 2015. 
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Na prática não havia uma lei positiva válida que constasse no 

ordenamento jurídico do Estado israelense, ao menos uma regra de direito 

positivo deveria estar escrita para ser considerada válida. Portanto tratava-se aí 

da limitação legal em sentenciá-lo. Para a corte, a ausência da lei escrita violava 

a legislação apenas “formalmente e não substancialmente”337, ou seja, 

legalmente Eichmann não era um criminoso, mas, moralmente sim, daí a 

inadequação da lei por não prever esse quesito desconhecido. “O problema não 

residia somente na retroatividade da lei, inevitável aliás, mas sim sua adequação, 

sua aplicação a crimes antes desconhecidos”338, diz Arendt. Ou seja, o regime 

“totalitário nazista descobriu, sem o saber, que existem crimes que os homens 

não podem punir nem perdoar”339. Este foi um dos aspectos que contribuíram 

com um profundo impasse e foi uma das primeiras dificuldades do julgamento. 

Em outro entendimento explicitado pela corte israelense, ela alegou que 

durante o período dos crimes cometidos por Eichmann, Israel não existia 

formalmente como Estado, e portanto, mesmo que a Lei de 1950 fosse sem 

dúvida ex post facto (fato feito ação - posterior à ação e retroativa), não caberia 

a discussão de retroatividade com base na inexistência do Estado em que o réu 

estava sendo julgado, conforme se verifica em uma breve passagem da 

transcrição de uma das sessões do julgamento: 

 

[...] Esta disposição pode ser ignorada na discussão a 
seguir; para aplicar a pena de Eichmann como tendo agido 
indiretamente seria inquestionável, mesmo sem a existência de 
uma disposição que regula a comissão indireta de um crime 
(desde que, é claro, que Israel tem jurisdição e a validade 
material da Lei Punição nazista está estabelecida). A discussão 
pode, portanto, ser limitado a s. 1 e 3 da Lei Punição nazista 
[...]340. 
 
 

 

                                                         
337 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 276. 
338 Ibidem, p 276. 
339 Ibidem, p 510. 
340 Parte da transcrição do julgamento de Eichmann encontra-se em inglês e disponível em: 
<http://www.nizkor.org/hweb/people/e/eichmann-adolf/transcripts/Sessions/Defence-
Submission-02-01.html> Acesso em: 13 de abr. 2015. 
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De acordo com Salgado, “Israel entendeu que tinha o dever moral de punir 

o agressor, não obstante os entraves da lei”341. Com base nesse entendimento 

recusou-se a encaminhá-lo para uma corte internacional – que era o correto 

segundo Arendt, inclusive para “imputar a acusação de crimes contra a 

humanidade e não crimes contra o povo judeu, pois esta última acusação estava 

em flagrante contradição”342. 

Na visão da autora, Eichmann poderia talvez ter sido sentenciado pelo 

crime de genocídio em uma corte internacional, mas a corte israelense não 

entendeu assim, e perdeu a oportunidade de dar uma definição válida de 

genocídio como sendo o verdadeiro crime contra a humanidade. Segundo a 

autora “o genocídio repentinamente apareceu e exigia julgamento”343, portanto 

houve certa dificuldade em aplicar a lei neste sentido – daí o fato de Arendt 

afirmar que o então sistema legal era inadequado. Sendo que, durante o seu 

julgamento em Jerusalém, o crime de genocídio já era previsto em lei, desde que 

Eichmann fosse encaminhado para um Tribunal Internacional com a devida 

autorização de Israel – o que daria pouca autonomia desta corte para com o réu 

e resultaria no fato que um ex-nazista como ele não fosse julgado por uma corte 

judaica. É inegável que havia uma carga de orgulho e princípios atrelados ao 

julgamento, inclusive por parte de Ben-Gurion, então primeiro ministro 

israelense, que afirmou: “Que o mundo entenda uma coisa: não vamos desistir 

de nosso prisioneiro”344. 

Para Arendt, o genocídio é um ataque à “diversidade humana enquanto 

tal e, portanto, a uma característica essencial da condição humana e contra o 

status humano, sem a qual a própria palavra humanidade seria destituída de 

significado”345. Era um crime novo, pois a partir do momento em que o nazismo 

se comprometeu a eliminar seres humanos da face da terra por meio da Solução 

Final, com a cooperação de todos “os ministérios do Terceiro Reich, e uma 

                                                         
341 SALGADO, J. A. Cesar. O Caso Eichmann à luz da moral e do direito. São Paulo: Comissão 
de Direitos Humanos, 1961, p 25. 
342 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 294. 
343 Ibidem, p 279. 
344 Ibidem, p 295. 
345 RIBAS, Christina Miranda. Justiça em tempos sombrios. Paraná: Editora UEPG, 2005, p 34. 
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burocracia aterrorizante movida por atores impessoais”346 dispostos a acatar 

ordens, somente com base nisso, se constituiu uma grande organização 

administrativa criminosa empenhada na eliminação, e portanto caracteriza-se aí 

o que Arendt chama de “novo e sem precedentes”, como cita a autora: 

 

[...] os relatos de atrocidades nunca vistas, o extermínio de 
povos inteiros, a “limpeza” de vastas regiões, isto é, não apenas 
crimes que “nenhum conceito de necessidade militar poderia 
sustentar”, mas crimes que eram de fato independentes da 
guerra e que anunciavam uma política de assassinato 
sistemático a ser continuado em tempos de paz. Esse crime não 
era coberto pela lei internacional ou municipal [...]347. 
 

 
Com base na citação, o modelo e a estrutura dos crimes apontados por 

Arendt não se caracterizavam como crimes de guerra, mas sim como o que ela 

nomeia “massacres administrativos” o que, na perspectiva da lei, poderia “talvez” 

ter sido compreendido como genocídio ou crimes contra a humanidade; mas a 

corte falhou nisso porque não deu uma definição clara e o sentenciou com a Lei 

Israelense de 1950. Inclusive, o próprio Tribunal de Nuremberg quando foi criado 

ainda não tinha autonomia para acusação formal do crime de genocídio, razão 

por que lançou-se mão das sentenças aplicáveis a “crimes contra a 

humanidade”, que se definem por: 

 
Em primeiro lugar, o assassinato, extermínio, redução a 
escravidão, deportação e outros atos desumanos cometidos 
contra qualquer população civil, antes ou durante a guerra; em 
segundo lugar, as perseguições por motivos políticos, raciais ou 
religiosos, quando, quer tenham constituído ou não uma 
violação do direito interno do país em que foram perpetradas, 
forem cometidas após qualquer crime que faça parte da 
competência deste tribunal, ou vinculadas a esse crime348. 
 

 
Segundo Arendt, Nuremberg o fez desta forma por entender que era a 

modalidade de crime mais próxima da necessidade daquele momento. Era uma 

corte internacional e por estar amparada pelo Acordo de Londres de 1945, tinha 

                                                         
346 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A Justiça penal internacional. São Paulo: Manole, 
2004, p 19 e 20. 
347 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 279. 
348 BAZELAIRE, op. cit., p 22. 
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suposta autonomia para julgar os “crimes contra a paz”, “crimes de guerra” e 

“crimes contra a humanidade”. Isso porque, tanto o Direito norte-americano 

como o inglês, utilizam como base o direito consuetudinário (direito costumeiro) 

denominado por Common Law (direito comum com leis não escritas). Isto quer 

dizer que nesses países “nem sempre é necessário a preexistência da lei escrita, 

para que o fato jurídico, na esfera do Direito Penal, seja conhecido e 

incriminado”349, como afirma Salgado. De acordo com Arendt, Eichmann não foi 

sentenciado nesta categoria do Direito anglo-saxônico; na corte de Jerusalém 

prevaleceu a acusação de “crimes contra o povo judeu”, embora fosse uma 

acusação questionável como afirma a autora: 

 

E, finalmente, e mais importante, objeções à própria acusação, 
que afirmava que Eichmann cometeu crimes “contra o povo 
judeu”, em vez de dizer “contra a humanidade”, e portanto à lei 
sob a qual estava sendo julgado; essa objeção levou à 
conclusão lógica de que a única corte adequada para julgar 
esses crimes seria um tribunal internacional350. 
 

 
Era da natureza do trabalho de Eichmann o recolhimento e a deportação 

de judeus em todo o continente europeu, “portanto era uma dispersão territorial 

que tornou o crime contra eles uma preocupação internacional”351. Assim a corte 

de Jerusalém fez diferente de Nuremberg porque não tinha a mesma autonomia 

internacional para sentenciá-lo por crimes contra a humanidade ou genocídio. 

Apesar de todos os impasses, Arendt se mostrou favorável à punição de 

Eichmann, e, ainda que em determinados momentos elogiasse o trabalho da 

corte de Jerusalém, não poupou críticas à inadequação de suas leis, enfatizando 

que “não poderia ser um precedente válido para futuros julgamentos de crimes 

como os de Eichmann”352, ou seja, não deveria servir como precedente 

especialmente válido. 

 

                                                         
349 SALGADO, J. A. Cesar. O Caso Eichmann à luz da moral e do direito. São Paulo: Comissão 
de Direitos Humanos, 1961, p 18 e 19. 
350 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 276. 
351 Ibidem, p 281. 
352 Ibidem, p 295. 
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3.1 Apontamentos sobre Direito e moral 
 

 
As críticas de Arendt ao Direito trouxeram algumas contribuições. Era um 

momento em que o Direito Internacional não havia ainda consolidado o TPI 

(Tribunal Penal Internacional) o que só ocorreu nos anos noventa, ou seja, ela 

reitera criticamente que o sistema legal moderno era insuficiente para lidar com 

aquele tipo de réu. Insuficiente porque o Direito “consuetudinário internacional 

obrigava apenas os Estados e desconsiderava os indivíduos, não se podia 

aplicá-lo às pessoas que praticavam determinados atos”353 mesmo em favor de 

seu Estado, como afirma Salgado. Não se previa a responsabilidade individual 

para os “massacres administrativos” ou “genocídio” em âmbito internacional: 

ponto controvertido do Direito e tão criticado por Arendt.  

Por esse motivo, segundo a autora, a “corte se viu confrontada com um 

tipo de crime que não podia encontrar nos livros de leis e com um criminoso que 

não tinha similar conhecido por nenhuma corte, pelo menos antes dos 

julgamentos de Nuremberg”354 e assim estabeleceu-se um impasse entre 

“moralidade e legalidade”: punir não era legal, e, não punir era imoral. “Eles não 

podiam resolver nem eludir”355 como afirma Grespan. Dada a dificuldade de punir 

Eichmann legalmente, Arendt não somente criticou a fragilidade da legislação 

como também propôs mudanças, como afirma Correia: 

 
Não havia dúvida que uma violação da lei é sempre uma 
violação da comunidade e no caso do genocídio – e dos 
“massacres administrativos” como ela prefere nomear – envolve 
toda a humanidade. Se não havia uma lei positiva que previsse 
a coibição e a punição de “crimes de tal caráter” como os de 
Eichmann, era simplesmente porque não havia uma 
comunidade jurídica internacional que envolvesse todos os 
seres humanos356. 

                                                         
353 SALGADO, J. A. Cesar. O Caso Eichmann à luz da moral e do direito. São Paulo: Comissão 
de Direitos Humanos, 1961, p 19 e 20. 
354 É importante ressaltar que a defesa dos acusados ao longo do Tribunal de Nuremberg, 
questionou sobre supostas práticas criminosas de guerra cometidas pelos vencedores contra os 
alemães e demais países Aliados, como: bombardeio aéreo as cidades de Berlim e Dresden que 
eliminaram inúmeros civis; bem como as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, entre 
outros que colocavam em questionamento a legitimidade do tribunal em julgar crimes de guerra 
cometidos somente pelos alemães. O tribunal foi criticado também por Arendt, como sendo um 
tribunal a serviço dos vitoriosos. ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém, p 278 e 322. 
355 GRESPAN, Jorge. Hannah Arendt e a banalidade do mal. In: ____. O pensamento alemão no 
século XX. Vol I. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p 168. 
356 CORREIA, Adriano. Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2007, p 53. 
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Isto quer dizer que na lógica jurídica não havia meios legais para que se 

punisse Eichmann, por esse motivo ela sugere que se crie um código penal 

internacional para “que certas responsabilidades políticas entre as nações 

pudessem algum dia ser julgadas em uma corte internacional”357. De forma “que 

julgasse crimes que violassem a comunidade e a pluralidade de todos os seres 

humanos do planeta, que se colocasse além das competências das leis 

nacionais”358, como afirma Correia. A discussão sobre a necessidade de 

mudanças na legislação internacional que Arendt aponta, partiram de uma 

necessidade que se via em âmbito global observada por ela, como cita Lafer: 

 
Para os nazistas, o problema judaico era um problema global e 
a aniquilação dos judeus – de todos os judeus do mundo – era 
seu objetivo, da qual dependia o futuro da humanidade nesta 
visão de um totalitarismo no poder. Holocausto é uma forma 
extrema de genocídio, pois sua intenção [...] foi a destruição não 
de parte, mas de todos os judeus no mundo. Almejava uma 
“solução final” em escala planetária sem considerações 
pragmáticas. Neste sentido, diferencia-se de outros genocídios 
[...]359. 

 
 
Para Hannah Arendt, “a lei deve prevalecer, e não a vítima, pois um crime 

contra a humanidade requer uma resposta efetiva do Direito Internacional e da 

comunidade dos povos”360. Isto quer dizer que a aplicação da lei deve prevalecer 

para com o perpetrador, independentemente do tipo de mal causado por ele 

contra qualquer povo e o Direito deve possuir mecanismos para fazer valer a 

aplicação de suas leis em casos como o do ex-nazista. Afinal, o funcionamento 

de qualquer sistema criminoso necessita de homens para operá-lo, e cada 

homem deve responder de acordo com sua parcela de culpa.  

Na percepção de Arendt, Eichmann deveria ser responsabilizado pelos 

crimes e não o Estado alemão; mesmo cumprindo ordens para o seu Estado 

visto pela comunidade internacional como um Estado de direito, ainda sim, 

                                                         
357 ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p 322. 
358 CORREIA, Adriano. Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2007, p 53. 
359 LAFER, Celso. Reflexões sobre a atualidade da análise de Hannah Arendt sobre o processo 
Eichmann. In: ____. Eichmann em Jerusalém 50 anos depois. Curitiba: Editora UFPR, 2013, p 
29-30. 
360 CORREIA, op. cit., p 53-54. 
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“deveria ser responsabilizado por suas ações”361. Com base na autora, percebe-

se que devido aos ultrajes cometidos contra o homem ao longo do Século XX, 

algumas instituições jurídicas em âmbito internacional foram em busca de 

“respostas que impedissem a proliferação de comportamentos prejudiciais à 

dignidade humana362”, e não somente em âmbito militar, como afirma Lafer: 

 
Hannah Arendt [...] se dá conta da inexistência de um “sistema” 
de universais para aquilo que desborda da lógica do razoável. 
Por isso, toda a sua reflexão tem como horizonte o problema de 
como julgar um particular, para o qual não existe previamente 
um dado universal363.  

 

Ou seja, a partir do problema com Eichmann, ela levanta a discussão 

sobre o impacto causado pela 2ª Guerra Mundial em âmbito legal jurídico oriundo 

da ideologia totalitária e amparada pela criminalidade de um indivíduo em 

particular. Ao refletir sobre um caso, Arendt percebeu as contingências históricas 

e a necessidade de profundas mudanças na legislação internacional bem como 

“a exigência de novos patamares éticos e jurídicos que hoje já aparecem 

codificados no Direito Internacional e na criação do Tribunal Penal 

Internacional”364, como afirmou Magnoli. Há nesta discussão de Arendt a suposta 

ideia de fortalecimento da justiça entre os Estados, com base na demanda de 

algumas nações que mais tarde se pautaram no Direito Internacional devido “à 

importância que o Direito Internacional adquiriu após a 2ª Guerra Mundial”365, 

como afirmou Masi. 

                                                         
361 LAFER, Celso. Reflexões sobre a atualidade da análise de Hannah Arendt sobre o processo 
Eichmann. In: ____. Eichmann em Jerusalém 50 anos depois. Curitiba: Editora UFPR, 2013, p 
26-27. 
362 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça penal internacional. São Paulo: Manole, 
2004, p 13. 
363 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p 30. 
364 MAGNOLI, Demétrio. Hannah Arendt e o totalitarismo. In: ____. O mundo em desordem 1914-
1945 Vol I. Rio de Janeiro: Editora Record, 2011, p 340. 
365 Segundo Masi, “com o fim da 2ª Guerra Mundial ocorreu uma abertura do Direito Internacional 
para além da Europa, países como a Turquia e a América, Ásia, África e Oceania aderem a 
inúmeros acordos e tratados internacionais. Surge a Organização das Nações Unidas, aberta a 
todos os Estados, e ocorre a proliferação das organizações intergovernamentais especializadas, 
como UNESCO, OMS, OIT, OMC etc. Mais tarde, paulatinamente, os países associam-se em 
organizações regionais de integração econômica, tais como a União Europeia, o Mercosul, o 
Nafta etc”. MASI, Carlo Velho. A História do Direito das Relações Internacionais. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/18320/a-historia-do-direito-das-relacoes-internacionais> Acesso em: 
10 mar. 2015. 



94 

 

 

 

 

Um dos aspectos éticos e jurídicos presentes no cerne da discussão de 

Arendt é a correta definição do crime de genocídio e a sua aplicação, pois se 

houvesse uma definição válida na corte de Jerusalém, esta não teria tido 

qualquer dificuldade em sentenciar Eichmann. O termo e o crime de genocídio 

existiam antes da 2ª Guerra mundial, pois já havia a discussão quanto a sua 

inserção no Direito Penal Internacional. O termo foi cunhado pelo jurista Rafat 

Lemkin366, em 1944, quando as práticas nazistas tornaram-se conhecidas. 

Segundo Comparato, Lemkin “lançou uma campanha de esclarecimento da 

opinião pública mundial sobre os massacres de judeus poloneses”367 ao 

perceber que estava em curso um tipo diferenciado de violência contra os 

homens de seu tempo, reflexões essas estimuladas pelo massacre dos armênios 

pelos turcos (1915-1917) e também pelo governo de Hitler – do qual ele era um 

crítico ferrenho. Com base nesses dois fatos e em seu ofício como jurista, Lemkin 

já tentava cunhar o termo desde 1933, mas sem êxito.  

Naquele momento ainda não havia o entendimento universal da 

necessidade de se coibir o crime de genocídio, ao menos antes de Nuremberg, 

tampouco havia a absorção do termo no campo da justiça penal internacional 

como sendo mais um tipo de prática delituosa universal. Embora Lemkin já 

discutisse sua necessidade, foi após um dos discursos de Winston Churchill 

(1874-1965) feito em 1941 contra o nazismo que ele ganhou mais força; Churchill 

dá entender que os Aliados estavam diante de práticas criminosas e altamente 

cruéis que sequer tinham um nome exato: “We are in the presence of a crime 

                                                         
366 Ao desenvolver esse novo conceito, Lemkin criou uma palavra que tinha o prefixo grego –
genos (que significa raça, ou tribo) com o sufixo de origem latina - cídio (em inglês, cide), que 
deriva do vocábulo latino caedere, que significa matar. Ele caracterizou o delito de genocídio 
como uma velha prática que estava em desenvolvimento em seu tempo, constituída por um plano 
coordenado que busca a destruição das bases fundamentais da vida dos grupos atacados, 
destruição essa que implica usualmente a desintegração das instituições políticas e sociais, da 
cultura do povo, de sua linguagem, de sua religião. A destruição do grupo seria o objetivo 
principal desse crime. Os atos seriam sempre direcionados aos grupos, e aos indivíduos que são 
selecionados por fazerem parte destes grupos, ou seja, por sua existência. LEMKIN, Rafat. Atos 
que constituem um perigo geral (interestadual), considerados como delitos de certas pessoas. 
Madrid: Relatório Especial Para a V Conferência de Unificação do Direito Penal em Madrid, 
1933/1945. Disponível em: <http://www.preventgenocide.org/fr/lemkin/madrid1933.htm> Acesso 
em: 05 abr. 2015. 
367 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p 243. 
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without a name”368, afirmou Churchill, o que em uma tradução literal quer dizer 

Estamos diante da presença de um crime sem nome. 

Essa situação começa a mudar quando a Assembleia Geral das Nações 

Unidas, motivada pelos ocorridos do pós 2ª Guerra, passa a utilizar o termo em 

1946 ao aprovar a Resolução de nº 96 (I) em 11 de dezembro. Segundo 

Comparato, sua primeira versão legal foi redigida da seguinte forma: 

 
 
O genocídio é a degeneração do direito à existência de grupos 
humanos inteiros, assim como o homicídio é a degeneração do 
direito à vida de indivíduos humanos. Essa degeneração do 
direito à existência choca a consciência da humanidade, provoca 
grandes perdas humanas sob a forma de contribuições culturais 
ou de outra espécie, feitas por esses grupos humanos, 
contrariando a lei moral, bem como o espírito e os objetivos das 
Nações Unidas369. 
 
 

Neste caso o crime de genocídio não está precisamente relacionado ao 

estado de guerra, assim como fez o Tribunal de Nuremberg, que vinculou os 

crimes contra a humanidade à guerra. Inclusive a partir da Resolução de 1948, 

ele passa ser visto como um tipo de crime sem motivações determinadas por 

períodos de guerras. É compreendido por atos de destruição física e biológica, 

lesões corporais e mentais graves, medidas destinadas a impedir nascimentos, 

bem como a transferência forçada de pessoas de um grupo humano para outro.  

Esta Resolução foi importante, mas “foi somente um início, porque era 

fraca e inapropriada”370, segundo Comparato. Ela dava aos tribunais do território 

nacional onde os crimes foram cometidos competência para os julgar. Ou seja, 

não previa a prática criminosa de extermínio em caso de golpes de Estado, 

quando não necessariamente os crimes ocorrem pautados em princípios étnicos 

ou raciais, mas sim, por razões puramente políticas contra a população civil – é 

evidente que um governo golpista ou ditatorial não levaria seus perpetradores a 

                                                         
368 O discurso completo de Churchill e a trajetória do conceito de genocídio traçada por Lemkin, 
encontra-se em: LIPPI, Camila Soares. A importância da obra de Raphael Lemkin para a 
elaboração da convenção sobre o genocídio. São Paulo: Anais do XXVI da 
ANPUH, Simpósio Nacional de História, 2011. Disponível em: <http://www.snh2011.anpuh.org/r
esources/anais/14/1313028193_ARQUIVO_AimportanciadaobradeRaphaelLemkinparaaelabor
acaodaConvencaosobreGenocidio.pdf > Acesso em: 05 abr. 2015.  
369 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p 242. 
370 Ibidem, p 245. 
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julgamento. A Resolução não previa práticas como as que ocorreram por 

exemplo na “Indonésia em 1965 e no Camboja a partir de 1975”371, em que as 

vítimas podiam não ser membros de uma etnia, raça ou religião diferenciada. 

Eram práticas políticas de extermínio por parte do Estado contra um grupo bem 

definido, hostilizado e inferiorizado – essa é a semelhança entre genocídio e 

extermínio. Em ambos os casos, apesar de serem práticas deliberadas por 

Estados criminosos, eras-lhe facultado punir seus próprios agressores com 

mecanismos que proibissem tais atos. E os tribunais desses Estados não eram 

livres para julgar seus perpetradores, exceto quando houvesse mudança de 

governo e este último concordasse em adotar os procedimentos junto aos órgãos 

competentes e as Nações Unidas para que os processos fossem possíveis; ou 

por meio da denúncia de outros Estados membros das Nações Unidas – que é 

uma prática possível até hoje. 

De acordo com Comparato, foi um avanço até certo ponto, pois o século 

XX inaugurou a “técnica dos massacres de populações civis por razões 

puramente políticas e sem qualificações nacionais, étnicas, raciais, religiosas, 

civis e extermínios em massa”372 e a Resolução de 1948 não abrangia esses 

feitos. Assim, somente em 26 de novembro de 1968, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas previa por meio da Resolução nº 2391 (XXIII)373, o crime de 

genocídio; os crimes contra a humanidade; os crimes de guerra e atos de 

apartheid “imprescritíveis, mesmo quando estes crimes não fossem previstos 

pelas leis internas”374 do Estado em que foram praticados, como afirma 

Comparato. Percebe-se que com essa medida, houve um princípio de limitação 

da soberania nacional, o que também foi discutido por Arendt. É a partir dessa 

                                                         
371 Em nome da objetividade e por acreditar que extrapolaria o objetivo de nossa análise, não 
faremos uma explicação mais aprofundada sobre ambos os regimes citados, e sim, alguns 
esclarecimentos. Na Indonésia o General Suharto, apoiado pelos EUA, assumiu o poder 
amparado por um golpe de Estado em 1965. Estima-se que aproximadamente meio milhão de 
pessoas que eram tidas como membro do Partido Comunista Indonésio, foram exterminadas em 
poucos meses. No caso do Camboja, o grupo armado Khmer Vermelho que se autointitulava 
comunista, tomou o poder com o curso de uma guerra civil em 1975. Após a tomada do poder o 
grupo impôs uma política de ruralização que obrigou os habitantes das cidades a exercerem a 
agricultura forçada em campos criados para esse fim. Essa política provocou a morte de 
aproximadamente um milhão e duzentas mil pessoas. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação 
histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2008, p 245 e 246. 
372 COMPARATO, 2008, p 245. 
373 Essa convenção entrou em vigor em 11 de novembro de 1970. 
374 COMPARATO, op. cit., p 244. 
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mudança que se tem uma distinção mais clara entre crimes contra a humanidade 

e genocídio. 

Com o objetivo de caminharmos para o final deste capítulo, ressalto que 

toda a discussão de Arendt com relação ao caso Eichmann, bem como a 

discussão iniciada ainda com o Tratado de Versalhes e com o Tribunal de 

Nuremberg, são uma contribuição histórica no sentido de cristalizar a 

“responsabilidade dos sujeitos históricos”, que participaram de maneira indireta 

ou direta de massacres em tempos de guerra. Segundo Arendt, o veredicto da 

corte de Jerusalém e dos demais julgamentos do pós 2ª Guerra trouxeram-lhe 

uma “visão mais otimista da natureza humana, esta que independentemente do 

apoio da lei e da opinião pública julgou com toda a espontaneidade atos e 

intenções quando surgiu o momento”375 e conseguiu romper com a dita “nova 

ordem”, esta que era ilegal e maquiada de legalidade ao mesmo tempo 

“horripilante e nova, mas acima de tudo uma ordem”376 que tinha como 

parâmetro a conduta “Matarás” (ela se refere ao totalitarismo). Para Arendt, seria 

intolerável ao nosso senso de justiça conceder impunidade aos nazistas que 

assassinaram milhões de seres humanos, como cita a autora: 

 
Embora nenhuma das razões que em geral invocamos para a 
punição seja válida, o nosso senso de justiça acharia intolerável 
(...) deixar impunes aqueles que assassinaram milhões de seres 
humanos. Se isso não passasse de um desejo de vingança seria 
ridículo, sem falar no fato de que a lei e a punição por ela imposta 
surgiram sobre a terra para quebrar o interminável círculo vicioso 
da vingança. Assim, aqui estamos nós, exigindo e impondo 
punição de acordo com o nosso senso de justiça, enquanto, por 
outro lado, esse mesmo senso de justiça nos informa que todas 
as nossas noções anteriores sobre a punição e suas 
justificações nos desapontaram377.  
 
 

Nesse momento em que Arendt expressa a ausência de parâmetros 

legais, ela observa que houve uma ruptura, pois tudo aquilo que foi criado em 

termos de conhecimento pela tradição não trazia respostas que solucionasse e 

apontasse para o futuro nem mesmo na esfera do Direito, assim como a 

compreensão dos efeitos do totalitarismo. Na visão de Arendt, portanto, embora 

                                                         
375 ARENDT, H. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p 104. 
376 Ibidem, p 104 e 105. 
377 Ibidem, p 88.  



98 

 

 

 

 

alguns dos julgamentos contra os ex-nazistas tivessem sido realizados em 

desacordo com alguns pressupostos legais essenciais, ainda assim foram 

válidos, no sentido moral e não legal. “As questões legais e morais não são 

absolutamente idênticas, mas têm certa afinidade porque ambas possuem o 

poder de julgamento”378. O ato de julgar moralmente segundo Arendt, é quando 

independentemente da força da lei e para além dela, “julgamos por meio de 

nossa capacidade de pensar com a faculdade de sermos legisladores de nós 

mesmos”379. É uma instância em que o pensar não é da esfera da legalidade 

escrita, e portanto, nem todos são dotados de tal capacidade porque ela está em 

um plano diferenciado. Na visão da autora, somente quando carregamos 

conosco um sistema de valores morais bem sustentados que define o certo e o 

errado de forma inequívoca e incorruptível, somos capazes de pensar até que 

ponto se pode viver em paz consigo mesmo após ter cometido certos atos, sem 

deixar que a consciência adote a postura ou ideia de que “tudo é permitido”380 

para se alcançar um suposto bem maior.  

Essa capacidade de pensar a que Arendt se refere não permite que nossa 

consciência “troque repentinamente um sistema de valores seguro por outro 

incerto”381, como o fez o nazismo. Ou seja, para a autora, o que permite a 

reflexão e o julgamento moral é a capacidade de “pensar” – esta que Eichmann 

não possuía – pois ela é determinante para que nossas consciências não se 

tornem “entorpecidas”382. Isto quer dizer que aqueles que foram capazes de 

pensar na ocasião do nazismo, não se deixaram levar pelo colapso moral 

causado pelo regime, “escolheram morrer quando eram forçados a participar”383. 

Em outras palavras “optaram por sofrer do mal ao ter que fazer o mal”384, mesmo 

diante da terrível experiência totalitária em que havia uma realidade moral que 

se permitia a matança sem enquadrá-la na categoria de assassínio – em que 

algumas pessoas se viram forçadas a cometerem crimes – mesmo assim, havia 

                                                         
378 ARENDT, H. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p 84. 
379 Ibidem, p 103 e 104. 
380 Ibidem, p 105. 
381 Ibidem, p 103 e 105. 
382 Ibidem, p 105. 
383 Ibidem, p 103 e 107. 
384 Ibidem, p 220. 



99 

 

 

 

 

a possibilidade de desobedecer inclusive a determinadas ordens, mesmo 

àquelas direcionadas ao extermínio, como cita Arendt: 

 

Em termos francos, recusavam-se a assassinar, não tanto 
porque ainda se mantinham fiéis ao comando “Não matarás”, 
mas porque não estavam dispostos a conviver com assassinos 
– eles próprios. A precondição para esse tipo de julgamento não 
é uma inteligência altamente desenvolvida ou uma sofisticação 
em questões morais, mas antes a disposição para viver 
explicitamente consigo mesmo, se relacionar consigo mesmo, 
isto é, estar envolvido naquele diálogo silencioso entre mim e 
mim mesmo que, desde Sócrates e Platão, chamamos 
geralmente de pensar. Esse tipo de pensar, embora esteja na 
raiz de todo o pensamento filosófico, não é o técnico, nem diz 
respeito a problemas teóricos. A linha divisória entre aqueles que 
querem pensar, e portanto têm de julgar por si mesmos, e 
aqueles que não querem pensar atinge todas as diferenças 
sociais, culturais ou educacionais385.  

 

 
Segundo a autora, a partir do momento em que os parâmetros legais não 

podiam ser utilizados, dado o ineditismo de tudo que ocorrera, prevaleceu o 

julgamento moral, que não se pautou em parâmetros legais positivados, o que 

levou à supressão de certos direitos dos acusados e em alguns momentos 

cerceou garantias legais, tais como: 

1) O fato de Eichmann ter sido sequestrado; 
 

2) O não estabelecimento de um Tribunal Internacional para julgá-lo; 
 

3) A questão da retroatividade da lei aplicada ao caso Eichmann e vista 
também em Nuremberg; 
 

4) A inadequação do sistema legal e dos conceitos jurídicos para lidar com 
o ineditismo daqueles crimes. 

 
Os elogios de Arendt à corte – quando afirma que os juízes tiveram um 

comportamento honroso, por exemplo – reforçam claramente a perspectiva 

segundo a qual o julgamento foi muito mais moral do que legal. Com a ressalva 

que “julgamentos morais” não se enquadram nos parâmetros legais escritos e 

                                                         
385 ARENDT, H. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p 107 
e 109. 
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portanto são passíveis de erros, “um terreno escorregadio com alguma 

esperança de encontrar apoio para os pés”386, segundo Arendt. Mesmo assim, a 

autora considera justificável – nesse caso – o fato de o julgamento ser mais moral 

do que legal, dado o “horror cometido pelos nazistas que transcendia todas as 

categorias morais e explodiu todos os padrões de jurisdição conhecidos; era algo 

que os homens não podiam punir adequadamente, nem perdoar”387. Isto não 

quer dizer que a justiça tenha sido devidamente aplicada. Segundo o jurista Hans 

Kelsen, “nem toda norma moral é uma norma de justiça ou constitui o valor de 

justiça”. Para o autor, a justiça é possível quando: 

 
Apenas uma norma que prescreva um determinado tratamento 
de um indivíduo por outro indivíduo, especialmente o tratamento 
dos indivíduos por parte de um legislador ou juiz, pode ser 
considerada uma norma de justiça. A norma: “não devemos 
suicidar-nos” pode ser norma de uma moral que proíbe tal 
conduta em razão dos seus maus efeitos sobre a comunidade. 
Mas esta norma não pode ser uma norma de justiça, pois não 
prescreve um determinado tratamento de um homem por parte 
de outro homem. Quer dizer: o suicídio pode ser julgado imoral, 
mas não injusto. No entanto, o fato de se inumarem os suicidas, 
não num cemitério comum, mas em separado, ou de se punir a 
tentativa de suicídio pode ser considerado como justo ou injusto, 
isto é, ser apreciado segundo uma norma que prescreve um 
determinado tratamento dos homens, o impõe ou proíbe – e, 
assim, constitui o valor de justiça, tem o caráter de uma norma 
de justiça388.  

 

 
Segundo a ideia de justiça do autor, julgamentos morais não valem porque 

não apresentam por escrito o tratamento que deve ser oferecido aos indivíduos, 

ou seja, é “a qualidade de uma conduta humana específica, uma conduta que 

consiste no tratamento dado a outros homens”389. Isto quer dizer que tudo tem 

que ser previsto e deve constar o que fazer nos escritos da lei. Para o autor, 

provavelmente Eichmann não seria “legalmente um criminoso” e talvez não 

houvesse meios legais para puni-lo; para Arendt não, pois os feitos já 

caracterizam crimes ainda que não houvesse uma norma ou tratamento escrito 

para homens como ele, então o melhor a ser feito seria usar o discernimento. A 

                                                         
386 ARENDT, H. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p 89. 
387 Ibidem, p 85. 
388 KELSEN, Hans. O problema da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p 04. 
389 Ibidem, p 04. 
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corte apreciou o caso e fez a valoração daquilo que Kelsen chama de conduta, 

que caracteriza um juízo crítico e analítico especial feito por especialistas, e, 

prevaleceu a concepção de Arendt, que não era uma pensadora do meio jurídico. 

Segundo a autora, “o importante no mundo é que não haja nenhum mal, sofrer 

o mal e fazer o mal são igualmente ruins. Não importa quem o sofra; novo dever 

é impedi-lo”390, ou seja, moralidade não deve coagida pela legalidade. 

Para Arendt, os nazistas “agiam sob condições em que todo ato moral era 

ilegal e todo ato legal era criminoso”391. O cerne moral do totalitarismo discutido 

por Arendt ocorreu dentro de uma ordem legal, em que a pedra dessa nova lei 

totalitária é vista por ela como ilegal, ainda que nem tudo estivesse claramente 

escrito como a Solução Final por exemplo, na prática consistia no seguinte 

comando: 

Matarás não o teu inimigo, mas pessoas inocentes que nem 
sequer são potencialmente perigosas e por nenhuma razão 
imposta pela necessidade, mas, ao contrário, mesmo contra 
todas as considerações militares utilitárias392. 
 

 
 Para a autora o totalitarismo retirou a liberdade individual de sua 

sociedade e garantiu “legalmente” a perda das garantias jurídicas dentro de seu 

próprio Estado, pois “a vontade do Führer era a lei do país e as palavras do 

Führer tinham a força da lei”393, sendo que o programa de execução não tinha 

relação com a guerra, ou seja, era sem propósitos militares e na visão da autora 

seria continuado mesmo em tempos de paz.   

A partir daí, ficou constatado que padrões morais podem ser modificados 

da noite para o dia e transformados ao bel prazer de uma estrutura criminosa. 

Segundo Arendt, era como se a moralidade, no exato momento de seu total 

colapso dentro de uma nação antiga e altamente civilizada, revelasse no sentido 

original da palavra, “um conjunto de costumes, de usos e maneiras, que poderia 

ser trocado por outro sem dificuldade maior do que a enfrentada para mudar as 

maneiras à mesa de todo um povo394”. Uma completa “inversão moral que 

                                                         
390 ARENDT, H. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p 221. 
391 Ibidem, p 103. 
392 Ibidem, p 105. 
393 Ibidem, p 105. 
394 Ibidem, p 106. 
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transformou crime em virtude, impôs o errado sobre o certo e posteriormente 

permitiu a eliminação física”395, como afirmou Guterman.  

Por fim, o impacto histórico de tudo o que aqui discutimos gerou impulsos 

e uma trilha para a criação do que conhecemos hoje como Tribunal Penal 

Internacional (TPI), que foi possível a partir do Tribunal de Nuremberg e do 

julgamento de Eichmann, ambos contribuíram para consolidar suas bases”396, 

bem como a ideia inicial de se responsabilizar o Kaiser Guilherme II, conforme 

Bazelaire e Cretin, para quem naquele momento “uma primeira pedra foi 

colocada e permaneceu”397. Portanto, foi o início da construção de uma cultura 

de impunidade e uma suposta tentativa de superação das práticas que 

possibilitaram e possibilitam a banalidade do mal e gradualmente algumas 

garantias legais de forma que os homens não sejam tratados como seres 

supérfluos ou “não passíveis de humanidade”.  

O primeiro momento em que se pode observar tais mudanças ocorreu em 

Haia, com o TPI ad hoc (para isso) que visava apurar as responsabilidades 

quanto aos conflitos ocorridos na ex-Iugoslávia entre 1991 e 1999398, esta que 

se fragmentava devido a sérios conflitos regionais. Foi o primeiro Tribunal Penal 

Internacional que apurou crimes de guerra após Nuremberg, haja vista que o 

termo genocídio foi citado neste tribunal pela primeira vez após 1948. Eles se 

                                                         
395 GUTERMAN, Marcos. A moral nazista – uma análise do processo que transformou crime em 
virtude na Alemanha de Hitler. São Paulo: Tese (doutorado) USP, 2013. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Fabiano/Downloads/2013_MarcosGuterman%20(2).pdf> Acesso em: 08 jan. 
2015, p 29. 
396 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça penal internacional. São Paulo: Manole, 
2004, p 21 a 23. 
397 Ibidem, p 15. 
398 Segundo Arbex, “a Iugoslávia era um território formado por seis repúblicas: Eslovênia, 
Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro e Macedônia; com mais duas regiões autônomas situadas 
na Sérvia: Voivodina e Kosovo. Ao todo eram cinco povos, quatro idiomas, três religiões e dois 
alfabetos e um único partido político que era o comunista. Todo o território foi unificado a partir 
de 1945 por imposição do ditador comunista Josip Broz Tito (1892-1980), que tinha forte 
influência sobre a região. Após a morte de Tito e com a crise do socialismo em que as ditaduras 
socialistas do Leste da Europa vivenciavam e mais a queda do Muro de Berlim em 1989, fatores 
que contribuíram decisivamente com a instabilidade política da região e a fragmentação do poder 
político. Foi quando iniciaram-se os enfrentamentos entre Sérvia e Kosovo. Em Kosovo por 
exemplo, Milosevic pretendia manter a integridade do território enquanto outras nacionalidades 
se agitavam e sofriam os reflexos do embate, e, subitamente, as demais nacionalidades 
perceberam que poderiam conquistar sua independência e soberania com menos obstáculos 
políticos e ideológicos. Pouco depois em 1991, a Eslovênia e Croácia proclamaram sua 
independência, o que provocou a intervenção da Sérvia e o início de sangrentos conflitos em 
todo o território da antiga Iugoslávia”. ARBEX, José. Nacionalismo o desafio à nova ordem pós-
socialista. São Paulo: Scipione, 2001, p 77 a 92. 
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pautaram em apurar crimes e ordens que causaram “violações humanitárias e 

outras previstas na Convenção de Genebra de 1949, assim como crimes contra 

a humanidade, conforme o artigo 3º de seu estatuto”399. 

Esse tribunal funcionou a partir da Resolução de nº 827 de 25 de maio de 

1993 conduzido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que impõe 

aos “Estados membros um tribunal internacional como medida obrigatória nos 

casos de ameaças contra a paz, ruptura da paz e atos de agressão”400, segundo 

Brazelaire e Cretin. E foi possível porque outros países denunciaram a violência 

desencadeada pelas disputas territoriais e as imposições étnicas no território da 

ex-Iugoslávia, estas que já se evidenciavam há dois anos e “resultou em 800 mil 

mortes e três milhões de pessoas deslocadas”401. Na prática ele acusou mais de 

noventa pessoas, inclusive o próprio presidente Slobodan Milosevic (1941-

2006)402 em 1998 e outros homens muito próximos a ele, a saber, Radovan 

Karadizic, Ratko Mladic e Momir Talic, foram acusados por crimes de genocídio, 

crimes contra a humanidade, violações de leis e costumes de guerra, de acordo 

com a Convenção de Genebra de 1949. 

O que se viu nestes julgamentos foram as mesmas alegações dos 

tribunais anteriores de “atos de Estado”, bem como tentativas de desqualificar o 

TPI pelo próprio Milosevic que, de presidente da República Federal da Iugoslávia 

(1989-1999), passou a ser réu e morreu na prisão de Haia em 2006 devido a 

problemas cardíacos, onze meses antes do prazo de sua sentença. Até aquele 

momento ele era acusado de “violações das leis e costumes de guerra, crimes 

contra a humanidade, incluindo assassinatos, deportação e perseguições”403. 

O segundo e último, foi o Tribunal Penal Internacional para Ruanda em 

1994, instituído pela Resolução de nº 827 de 08 de novembro de 1994. Segundo 

                                                         
399 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça penal internacional. São Paulo: Manole, 
2004, p 53. 
400 Ibidem, p 53. 
401 Ibidem, p 52. 
402 “Além de presidente da Iugoslávia era o comandante supremo das forças armadas. Foi 
acusado de violações das leis e costumes de guerra, crimes contra a humanidade, incluindo 
assassinato, deportação e perseguições. O ato de acusação assinado em 22 de maio de 1999 
foi confirmado por um juiz no dia 24 e tornado público no dia 27 ao mesmo tempo que a 
divulgação dos mandados de prisão internacionais. Quatro outros responsáveis de alto nível 
foram objetos da mesma acusação. A acusação foi baseada exclusivamente nos fatos cometidos 
entre janeiro e abril de 1999 em Kosovo”. BAZELAIRE, 2004, p 56. 
403 BAZELAIRE, op. cit., p 56. 



104 

 

 

 

 

Bazelaire e Cretin, este foi o primeiro TPI “após a 2ª Guerra Mundial que 

sentenciou seus réus por crime de genocídio”404. Isso se deu pelo enfrentamento 

que houve em Ruanda entre “duas etnias hutus e tutsi”405. O conflito gerou “a 

morte de quinhentas mil ou um milhão de pessoas aproximadamente”406. O 

tribunal acusou quarenta e oito pessoas por crime de genocídio; crimes contra a 

humanidade e violações previstas na Convenção de Genebra de 1949. As penas 

recaíram também sobre os principais líderes, Clément Kayishema e Obed 

Ruzindana, que foram condenados a 25 anos de prisão por crime de genocídio. 

E também Jean Kambanda, condenado à prisão perpétua, mais tarde se 

beneficiou com um recurso após assumir sua culpa.  

Em ambos os tribunais percebe-se que crimes resultantes de violência 

sexual e o aniquilamento de um grupo específico são frequentes, inclusive com 

métodos rudimentares para execuções de suas vítimas, como o uso de facões e 

machados como foi em Ruanda por exemplo. O que existe em comum em ambos 

os tribunais é a função e a especificidade em apurar e atribuir as 

responsabilidades individuais – o que não era possível antes da 2ª Guerra 

mundial e que foi visto somente durante o Tribunal de Nuremberg e na corte de 

Jerusalém com o caso Eichmann, ou seja, uma mudança significativa e 

necessária durante o século XX, que fora apontada por Arendt. 

Por fim, segundo Lafer, a necessidade de se atribuir as responsabilidades 

aos indivíduos não foi pensada somente por Arendt durante o julgamento de 

                                                         
404 BAZELAIRE, Jean-Paul; CRETIN, Thierry. A justiça penal internacional. São Paulo: Manole, 
2004, p 60. 
405 Segundo Pinto, “a minoria tutsi possuía um papel de mediação no governo do país, com base 
na sua suposta superioridade racial. Isso cristalizou a ideia dos tutsis como povo invasor e 
opressor, cujo objetivo seria o domínio do país e da maioria hutu. Os critérios étnicos definiam 
quem era amigo e inimigo. Houve elevados níveis de adesão popular ao projeto de extermínio 
dos tutsis em Ruanda em que a administração do Estado é vista como um dos responsáveis 
pelas propagandas que estimularam os massacres. Assim, a partir do momento que foi dada 
uma ordem inequívoca do poder em Kigali para a eliminação dos tutsis, logo a população também 
se mobilizou. Este processo de mobilização para o genocídio se assentou em três pilares: a força 
coercitiva do Estado, o aparelho administrativo e a propaganda. Ruanda, desde os tempos 
coloniais, criou e reforçou continuamente aspectos que foram determinantes para o genocídio 
de 1994, como: rivalidade e ódio entre hutus e tutsis, agricultores e pastores, colonizados e 
colonizadores, e uma forte cultura de obediência às autoridades, inclusive no período depois da 
independência, associada a um sentimento de impunidade – suscitado a partir de cima – em 
relação à destruição da vida e propriedade dos tutsis”. PINTO, Teresa Nogueira. Ruanda: Entre 
a segurança e a liberdade. Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/pdf/ri/n32/n32a04.pdf> 
Acesso em: 12 abr. 2015, p 45 a 48. 
406 BAZELAIRE, op. cit., p 57. 
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Eichmann. Para o autor, os apontamentos feitos por Arendt foram importantes e 

razoavelmente vistos no Tribunal de Nuremberg, sendo que mais tarde a 

discussão foi retomada e com avanços. Hoje está juridicamente consagrado pelo 

Estatuto de Roma em 1998407 que criou o TPI no seu artigo 1°, que este tem 

jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com 

alcance internacional408: genocídio; os crimes contra a humanidade e os crimes 

de guerra. Isto quer dizer que atualmente as responsabilidades são atribuídas 

àqueles que praticam ações consideradas criminosas em nome de seu Estado. 

O objetivo é que as dificuldades enfrentadas pelo Tribunal de Nuremberg e pela 

corte de Jerusalém com Eichmann não se repitam e que os TPIs não sejam 

considerados ilegítimos. 

Segundo Comparato, atualmente se impõe que as pessoas de qualquer 

nacionalidade tenham direitos e deveres em relação à humanidade como um 

todo, “é importante que haja a fixação de regras de responsabilidade penal em 

escala planetária, com o objetivo de sancionar atos que lesam a dignidade 

humana”409, tendo em vista que o processo histórico vinculado ao totalitarismo, 

bem como toda a discussão de Arendt, podem ser considerados importantes 

marcos históricos no que diz respeito a se romper com uma cultura de 

impunidade e constituir uma cultura de responsabilidade. 

Por fim, no Brasil, o Tratado de Roma entrou em vigor em 2002 e teve a 

adesão de mais de setenta países que o assinaram, e desde então se submetem 

                                                         
407 Segundo Lewandowski, “o Tratado de Roma prevê a criação do Tribunal Penal Internacional 
também no Brasil, vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU). Foi aprovado em 17 de 
julho de 1998 por uma maioria de 120 votos a favor, 7 em contrário (da China, Estados Unidos, 
Filipinas, Índia, Israel, Siri Lanka e Turquia) e 21 abstenções. No dia 11 de abril de 2002, o 
Tratado alcançou 66 ratificações, ultrapassando o número de adesões exigido para sua entrada 
em vigor. O Brasil assinou o pacto em 12 de fevereiro de 2000, ratificando-o em 12 de junho de 
2002, depois de aprovado pelo Congresso Nacional, tornando-se o 69º Estado a reconhecer a 
jurisdição do TPI”. O Tratado e o Decreto que o coloca em vigor no Brasil, podem ser acessados 
na íntegra e está disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm> 
Acesso em: 28 fev. 2015. Quanto a discussão e reflexão mais aprofundada sobre o Tratado de 
Roma de 1998, ver também LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. O Tribunal Penal Internacional: 
de uma cultura de impunidade para uma cultura de responsabilidade. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142002000200012&script=sci_arttext> Acesso 
em: 28 fev. 2015. 
408 LAFER, Celso. Reflexões sobre a atualidade da análise de Hannah Arendt sobre o processo 
Eichmann. In: ____. Eichmann em Jerusalém 50 anos depois. Curitiba: Editora UFPR, 2013, p 
25. 
409 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p 446. 
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à justiça do Tribunal Penal Internacional quando necessário. O principal objetivo 

do tratado é responsabilizar os indivíduos por ações consideradas criminosas 

como a legislação internacional prevê, inclusive o crime de genocídio, além de 

fundamentar mais a discussão sobre a necessidade dos Direitos Humanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de pesquisa dialogou com o pensamento de Hannah Arendt 

no sentido de compreender os apontamentos feitos pela autora, como política e 

responsabilidade no caso Eichmann, com a ressalva que as obras da autora não 

fornecem respostas acabadas, ao contrário, “não se limitam a si mesma, servem 

como bússola”410 ao historiador e aos demais estudiosos das Ciências Humanas 

por ser a sua obra ampla e desafiadora. 

A contribuição de Arendt para a ciência História é muito importante, pois 

além de analisar os fatos foi capaz de refletir sobre a ruptura causada pelo 

totalitarismo, este que é parte importante do tema desta pesquisa. A autora 

refletiu profundamente sobre o século XX em meio a questões que muito a 

incomodaram, como o contexto da 1ª Guerra Mundial (1914-1918); a posterior 

ascensão do nazismo e o totalitarismo; e a 2ª Guerra Mundial (1939-1945) com 

seu complexo período pós 2ª Guerra que consequentemente desencadeou a 

Guerra Fria. Segundo Correia, “Arendt não podia imaginar que o século XX seria 

tão longo e o quanto ele iria desafiar sua capacidade de agir e também de 

compreendê-lo meio a eventos extremos e catastróficos411”. Segundo Lafer, 

Arendt pode ser vista como uma pensadora “ouriço e raposa” ao mesmo tempo, 

como cita o autor: 

 
São reais os riscos de um “estado totalitário de natureza” – cuja 
emergência configurou a ruptura, com a qual Hannah Arendt, 
enquanto ouriço, preocupou-se centripetamente, e à qual ela 
reagiu como raposa, afirmando a importância, para a dignidade 
humana, do pluralismo centrífugo de um mundo assinalado pela 
diversidade e pela liberdade412.  

 
 

O ponto de partida do pensamento de Arendt é sem dúvida o fenômeno 

do totalitarismo. Neste trabalho, o totalitarismo foi pensado com base no caso 

Eichmann, que está associado a ausência do pensar, ao colapso moral, ao 

                                                         
410 Fala proferida pelo professor Dr. Ronaldo Silva Rezende em ocasião da abertura do II 
Encontro da Academia Hannah Arendt, na Universidade Cândido Mendes campus Araruama, no 
Rio de Janeiro em 06 de Dezembro de 2014.  
411 CORREIA, Adriano. Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2007, p 10. 
412 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p 15. 
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obscurecimento da política e à diluição das responsabilidades provocada pelo 

movimento totalitário nazista. A relação que todos esses aspectos citados têm 

em comum é que o totalitarismo atua com a ausência de pensamento e 

rapidamente abole um sistema de regras de conduta e impõe outro de forma 

autoritária com novos parâmetros morais, e com a imposição repetitiva em uma 

crença de que tudo é possível, sempre em nome de algo promissor ou de um 

futuro próspero para toda a nação. Assim, muitos homens aderem, obedecem 

sem questionar e sem debater a política que é suprimida pela nova ideologia, 

monopolizada por um partido único que deforma a condição de humanidade 

inerente ao homem e tira dele toda a sua capacidade de pensar e julgar.  

No âmbito da moral, o totalitarismo gera fatalmente uma desvalorização 

geral dos juízos em que se apoiam os homens, transforma tudo que é negativo 

em algo positivo e virtuoso, pois tudo se torna possível e permitido em nome de 

um bem maior, mesmo a prática de crimes não é vista como imoral ou criminosa 

é aceita, principalmente quando é direcionada aos grupos “indesejáveis” que são 

repetidamente apontados, sendo que sempre há um público alvo ou inimigo a 

ser aniquilado pelo suposto bem da nação. Esse público é sempre um grupo bem 

definido que sofre com o terror e a violência, ou até o extermínio promovido 

tecnicamente pelos meios e fins do Estado totalitário, que tornou os homens em 

algo supérfluos, daí a necessidade de um aparato com um sistema funcional de 

morte e com burocratas precisos para operá-lo sem culpa ou sentimento de 

responsabilidade – Eichmann, por exemplo. Este que esperava diluir ou desviar 

sua responsabilidade para o sistema, uma organização criminosas totalitária. 

O totalitarismo sufoca por meio do terror o livre debate e não permite a 

livre iniciativa ou participação dos homens comuns no cenário político, portanto 

fecha-se à pluralidade de ideias que possam vir a ameaçá-lo com a criação de 

algo novo, ou seja, ele obscurece a política porque é apolítico – um regime 

ditatorial que exclui os homens do espaço público e os controla com os meios 

mais sofisticados; no caso da Alemanha nazista, eram os eficientes meios de 

comunicação de sua época e os campos de concentração que compunham um 

Estado policial e vigilante. 

O totalitarismo emprega a destruição das capacidades políticas dos 

homens para que sua natureza se submeta. Eles são fatalmente isolados da vida 
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pública, pois todas as instituições estão sincronizadas com a ideologia oficial. 

Inclusive a polícia secreta que é coordenada pela ideologia, esta que transforma 

a sociedade num sistema de espionagem onipresente em que cada pessoa pode 

ser um agente da polícia e todos se sentem sob constante vigilância, pois assim 

se impõe o medo e se promove ainda mais a obediência. 

Segundo Kehl, a ditadura nazista em específico, “nos ensinou que se 

existe um mal absoluto, ele está justamente do lado daqueles que se acreditam 

autorizados a agir em nome de um bem absoluto413”. Muitos alemães 

obedeceram às leis e legitimaram seu governo, talvez porque vissem nele a 

salvação para evitar instabilidade e insegurança. Abriram mão da liberdade, que 

passou a ser vista como um valor secundário diante da promessa de ver a 

grandeza de seu país; existia uma fé inabalável em um mundo fictício forjado no 

militarismo de um governo racista e megalomaníaco que cerceava as liberdades, 

mas que foi apoiado pela maioria de sua população, que dizia atender “ao desejo 

do Führer”414, segundo Arendt. Usava-se da alegação de se fazer o correto e 

necessário e assim legitimavam-se atos de terror, revogaram-se valores e 

direitos fundamentais foram suprimidos, para que se pudesse governar com um 

programa de intolerância amparado pelo racismo e maquiado como se fosse 

uma política de bem-estar social. 

Na prática, o totalitarismo foi um dos eventos mais marcantes do século 

XX, e provou que tudo pode ser destruído, pois segundo Arendt ele “traz em si o 

germe de sua própria destruição”415 e, embora tenha gerado uma forte crise para 

a humanidade e uma intensa ruptura em nosso tempo, “corremos o risco que ele 

fique conosco de agora em diante”416, e com a terrível perspectiva de se 

produzirem mais “Eichmans” entre nós. Deriva daí a necessidade de participação 

na esfera pública, e o resgate do diálogo que a modernidade solapou ao colocar 

em xeque valores preciosos relacionados a vida e ao gênero humano, valores 

estes que a humanidade deve retomar. A diversidade de ideias estimula o 

pensar, visto por Arendt como um diálogo silencioso entre mim e mim mesmo, 

                                                         
413 KEHL, Rita Maria. Civilização Partida. In: ____. Civilização e Barbárie. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2004, p 105. 
414 ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p 414. 
415 Ibidem, p 530. 
416 Ibidem, p 531. 
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que nos oferece a capacidade e a condição de “pensar e julgar”, e assim negar 

totalitarismos e possíveis valores contrários ao gênero humano e a sua 

diversidade, que muitas vezes tentam se impor por meio de extremismos e 

reacionarismos. 
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