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01. a) O totalitarismo acontece quando a política acaba, dando lugar a uma ideologia dominante que se 

sobrepõe a verdadeira função da política. Quando isso ocorre a esfera privada é dissolvida e dá 
origem ao terror. 

b) Não. Para Arendt quanto mais política, mais liberdade. Isso ocorre porque a política é a única 
forma de garantia da liberdade e não intervenção na esfera privada. Ela garante as condições para 
que os indivíduos tenham sua identidade, espontaneidade, individualidade. O totalitarismo seria a 
degeneração da política. 

 
02. O campo da ação está no âmbito político. Em outras palavras, a ação está relacionada a forma como 

um indivíduo afeta a vida do outro.  
 

É imprevisível, pois não há como antever como cada indivíduo, buscando o melhor para si, vai afetar 
direta ou indiretamente a vida do outro. Pior quando pensamos que serão todos ao mesmo tempo. 
Por isso ela diz que a ação individual se manifesta no âmbito público. 
 

É irreversível, pois uma vez praticada a ação a consequência é gerada. Quando um ladrão rouba uma 
pessoa e o Estado prende o ladrão, não houve uma reversão do roubo. A pessoa já foi roubada, já 
sofreu o trauma, a agressão e isso não é reversível. 

 
03. Para Hannah Arendt a Política é a condição necessária para a liberdade. As leis não privam a liberdade, 

elas devem garanti-la, ao proibir que a liberdade de um reprima ou viole a do outro. 
 
04. Para Arendt a banalidade do mal consiste no fato dele se tornar cotidiano e, por tal motivo, aceitável 

pelos indivíduos de uma sociedade. Pode acontecer por acriticidade e por desejo de ascensão e poder 
(como no caso de Eichmann). 
 
O bem exige criticidade, profundidade, reflexão e, em alguns casos, abdicação de algumas coisas em 
benefício do outro e do coletivo. Por isso é mais difícil. 


