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SEMANA 30 – EXERCÍCIOS 

 
01. Leia atentamente o texto abaixo e, em seguida, faça o que se pede: 
 

Contudo, é precisamente essa coincidência de política e liberdade que não podemos dar por 
assente à luz de nossa experiência política presente. O ascenso do totalitarismo, sua pretensão de ter 
subordinado todas as esferas da vida às exigências da política e seu consequente descaso pelos direitos 
civis, entre os quais, acima de tudo, os direitos à intimidade e à isenção da política, fazem-nos duvidar 
não apenas da coincidência da política com a liberdade como de sua própria incompatibilidade.  

 

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Trad. de Mauro W Barbosa. São Paulo:  
Perspectiva, 2016 (Debates), p. 195. 

 
Percebemos a ressalva feita Hannah Arendt no início do texto de que não devemos considerar a 
experiência política presente ao analisar a relação política-liberdade. A experiência a qual sela se refere 
seria o totalitarismo nazista. A partir do texto e dessas considerações, resolva às questões propostas. 
a) O que, segundo Arendt, caracteriza efetivamente um regime totalitarista? 
b) É correto dizer que, segundo Hannah Arendt, “quanto menos política, mais liberdade?”. Justifique 

sua resposta de forma coerente. 
 
02. Leia atentamente o texto abaixo: 
 

A ação e o discurso ocorrem entre os homens, na medida em que a eles são dirigidos, e conservam 
sua capacidade de revelar o agente mesmo quando o seu conteúdo é exclusivamente “objetivo”, 
voltado para o mundo das coisas no qual os homens se movem, mundo este que se interpõe entre 
eles e do qual procedem seus interesses específicos. Estes interesses constituem, na acepção mais 
literal da palavra, algo que inter-essa, que está entre as pessoas e que, portanto, as relaciona e 
interliga. [...]. Damos a esta realidade o nome de “teia” de relações humanas, indicando pela metáfora 
sua qualidade, de certo modo intangível. 

 

ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 195. 
(Adaptado)  

 
Por que, segundo Hannah Arendt, o campo da ação tem como características a imprevisibilidade e 
irreversibilidade? 

 
03. Leia o texto abaixo: 
 

Aqui, a liberdade não é sequer o desígnio apolítico da política, mas sim um fenômeno marginal, 
que constitui de certa forma os limites que o governo não deve transpor sob o risco de pôr em jogo a 
própria vida e suas necessidades e interesses imediatos. 

 

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Trad. de Mauro W Barbosa. São Paulo:  
Perspectiva, 2016 (Debates), p. 196. 

 
A partir da citação acima e da teoria de Hannah Arendt, explique a relação entre política e liberdade. 

 
04. Os criminosos nazistas, no entanto, ao se defenderem de seus crimes, eximiram-se de toda 

responsabilidade, atribuindo a culpa ao sistema vigente. A maioria das estratégias de defesa era o 
argumento do dente de engrenagem, que atestava que seus clientes foram incapazes de pensar por 
si mesmos ao obedecerem cegamente determinadas ordens. Assim, tais indivíduos “renunciaram 
voluntariamente a todas as qualidades pessoais, como se não restasse ninguém a ser punido ou 
perdoado.” 

 

Fernandes. I. N. C. Silêncio e solidão: algumas questões sobre a filosofia moral em Hannah Arendt.  
Revista Pólemos, V. 8, nº 15, 2019, p. 161. 

 
O texto acima nos evidencia um elemento tratado por Hannah Arendt em sua obra Eichmann em 
Jerusalém, qual seja: a banalidade do mal. Explique como Arendt aborda tal conceito. 


