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Introdução 
 
Preparei para este VI Seminário de Pesquisa da Pós-graduação um texto e 

apresentação em sintonia com o segundo capítulo da minha dissertação 

intitulada até o momento de O conforto da ordem: Hannah Arendt e o relato 

de Eichmann em Jerusalém. Neste segundo capítulo foi o momento de 

intenso diálogo com a fonte de pesquisa que refere-se ao conjunto de artigos 

de Hannah Arendt reunidos e publicados em forma de livro intitulado 

Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. A proposta 

deste texto é apresentar um pouco desse momento que Rüsen (2010) chama 

de interpretativo, onde estabeleci um diálogo entre a fonte trabalhada e as 

questões que encaminhei para este exercício fundamental para o historiador.  

O que se pretende, então, é compreender juntamente com a fonte 

como se comportaram os indivíduos dentro das burocracias totalitárias. Este 

objetivo geral do trabalho de mestrado não será tratado aqui de maneira 

ampliada, mas desde já indico esta meta mais abrangente que procuro 

desenvolver. Realizo este esforço levando em consideração uma fonte 

específica que são as reflexões de Hannah Arendt acerca de Adolf Eichmann 

durante o julgamento realizado em Israel em 1961, onde ela irá cobrir o 

julgamento para a revista The New Yorker. Parto do pressuposto de que os 

relatos de Arendt podem contribuir para um longo esforço que é o de 

compreender como se comportaram homens e mulheres dentro das 

burocracias totalitárias, aqueles que viveram um tempo onde a Lei se inverte 

“do dia para a noite” e novas orientações aparecem como chuva repentina, 

aqueles que desesperadamente escolhem aderir para tirar alguma vantagem, 

ou simplesmente, como procurarei trabalhar aqui, se refugiam dentro da 

ordem procurando um conforto diante e em detrimento do dilema de todos 
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que estão vivos que é o de pensar, julgar, escolher, dizer não ou sim, e 

enfim, estar aberto a novas possibilidades.  

Este confronto com a fonte me levou a construir este consenso sobre o 

caso específico de Eichmann, o burocrata do regime nazista alemão 

responsável pelo transporte dos prisioneiros, ou o que poderíamos chamar 

hoje de gestor dentro de um Estado que legitimou a morte dos que eram 

definidos como diferentes em nome de uma busca pela essência perdida do 

povo alemão. Junto com os apontamentos de Arendt, posso afirmar que o 



portanto, antes de tudo de uma preferencia, algo no âmbito da escolha 

pessoa e de foro íntimo.  

Diante de uma vida frustrada se avistou a possibilidade de uma 

carreira e Eichmann apostou tudo nisso. Não havia uma motivação política ou 

ideológica para entrar ou não no partido nazista, de modo que ele nunca 

conheceu o programa do partido ou leu o livro de Hitler Mein Kampf. 

“Kaltenbrunner disse para ele: Por que não se filia à SS? E ele respondeu: 

Porque não? Foi assim que aconteceu, e isso parecia tudo.” (2010, p. 45). 

Kaltenbrunner era um advogado da cidade de Linz e foi quem convidou 

Eichmann para o Partido Nacional Socialista no ano de 1932, período que 

mudaria completamente a vida deste que procurava uma saída e uma 

transformação em sua vida. Para não dizer que Eichmann não teve dúvida 

alguma antes de se filiar ao Partido Nacional Socialista, Arendt lembra de um 

quase percalço, que fora a quase entrada de Eichmann na Loja Maçonica 

Schlaraffia que comportava profissionais liberais, servidores públicos e 

empresários que se reuniam para atividades de lazer. Era uma ou outra. E 

Eichmann acaba optando por se filiar a SS porque foi expulso da maçonaria. 

O que demonstra que “não entrou para o Partido por convicçãoo nem jamais 

se deixou convencer por ele – sempre que lhe pediam para dar suas razões, 

repetia os mesmos clichês envergonhados sobre o tratado de Versalhes e o 

desemprego (ARENDT, 2010, p. 44).  

Em uma dessas desventuras profissionais de Eichmann, um dos 

debates que entra em cena refere-se ao seu ódio pelos judeus. A imagem 

que o julgamento desenhava de Eichmann como carrasco do povo judeu não 

encontraria um canal direto com as evidências de sua trajetória. Se Eichmann 

se declarava não culpado no sentido da acusação, um dos motivos alegados 

e articulados em meio a suas ofensivas era de que pessoalmente ele não 

tinha nada contra o judeus, muito pelo contrário. O homem na câmara de 

vidro tinha motivos pessoas para gostar dos judeus e assim procedeu em 

algumas circunstâncias. Hannah Arendt relata que um primo, judeu e 

empresário chamado Weiss, da madrasta de Eichmann, a quem ele se refere 

como tio, arranja um cargo interessante na Companhia de Óleo a Vácuo. 

Eichmann procedeu de forma maleável quando Weiss o procura para pedir 



uma retribuição de favor, mas agora Eichmann como funcionário do regime 

nazista:  

“Em 1943 ou 1944, quando a solução final estava a pleno vapor, 
ele ainda não tinha esquecido: “A filha desse casal [Weiss], meio-
judia segundo as Leis de Nuremberg [...] me procurou para obter 
permissão para emigrar para Suíça. Evidentemente, eu atendi ao 
pedido, e o mesmo tio também me procurou pedindo que 
interferisse em prol de um casal judeu vienense. Só menciono isso 
para demonstrar que pessoalmente não tinha ódio dos judeus, pois 
toda minha formação por parte de pai e mãe foi estritamente cristã; 
minha mãe, devido a seus parentes judeus, tinha opiniões 
diferentes das que eram correntes nos círculos da SS”.  (ARENDT, 
2010: 41)  

 

 A questão referente ao relacionamento com os judeus no julgamento 

ficou circunscrito a esse tempo onde Eichmann insistia que pessoalmente 

não tinha nenhum rancor ou motivo que motivaria um ódio contra este grupo. 

Pelo contrário, o que ele tenta demonstrar é que possuía bons 

relacionamentos, sobretudo com os familiares próximos com quem manteve 

uma relação de afinidade. Arendt vai mostrando em seus relatos o quanto 

essa relação do chamado “especialista na questão judaica” que era 

Eichmann e o povo judeu era complexa. E mais ainda, mostra o quanto 

Eichmann era esse sujeito que se adaptava rapidamente às circunstâncias 

quando se tratava de cumprir seu dever e galgar um degrau a mais na 

carreira. Em um primeiro momento se aproximando da família Weiss para 

conseguir um emprego, e logo em seguida para manter esse relacionamento 

e pagar sua dívida moral com essa família que lhe ajudou outrora. Sem 

dúvida, um adesista muito habilidoso.  

 Mas como Eichmann viera a parar em um departamento especializado 

na chamada “solução final”? Afinal era esta a tese central da acusação chave 

da promotoria, de que ele era o grande mentor e responsável do extermínio 

judeu dentro da Europa. Hannah Arendt mergulhando na trajetória de 

Eichmann procura dimensionar como ele fora parar em uma área que era 

encarregada do trato com uma das minorias perseguidas durante o nazismo, 

e os relatos que se atém a esse momento de Eichmann é o capítulo Um 

perito na questão judaica. Antes de se tornar um “especialista na questão 

judaica” Eichmann se torna um designado no departamento de informações, 



especificamente para reunir todo tipo de dados sobre a maçonaria para 

auxiliar na construção de um museu2 da maçonaria. Mas logo o tédio voltaria 

a habitar sua vida e uma nova janela dentro do partido lhe seria aberta, agora 

um novo departamento focado nos judeus, e “Esse foi o verdadeiro começo 

da carreira que terminaria na corte de Jerusalém” (ARENDT, 2010, p. 49). 

 É muito irônico e assustador a forma como Hannah Arendt articula a 

constituição de Eichmann como um perito da questão judaica. Arendt relata 

que ao chegar no novo departamento, Eichmann recebe uma indicação de 

leitura e ele próprio se torna um admirador do sionismo. Trata-se do livro Der 

Judenstaat de Theodor Herlz3, percursor no sentido de elaborar um material 

indicativo de uma proposta de reunião dos judeus espalhados pelo mundo 

para constituição de um Estado independente. Eichmann iria se encantar e 

criar uma identificação profunda com a proposta do sionismo:  

“Ao que parece, foi o primeiro livro sério que ele leu na vida, e 
marcou-o para sempre. Daí em diante, conforme repetiu 
insistentemente, ele não pensava em nada além de uma “solução 
política (por oposição à posterior “solução física, sendo que a 
primeira significava expulsão e a segunda extermínio) e em como 
“conseguir alguma base sólida para os judeus”. (Talvez valha a 
pena mencionar que, ainda em 1939, ele aparece ter protestado 
contra os violadores do túmulo de Herzl em Viena, e há indícios de 
sua presença em trajes civis na comemoração do trigésimo quinto 
aniversário da morte de Herzl.”  (ARENDT, 2010: 53)  

 

O outro livro que Eichmann leu durante esse período de formação na 

causa judaica e aproximação com o sionismo é o Historia do Sionismo de 

Josef Bohm. Nesse momento ele se inicia em um conhecimento 

relativamente aprofundado sobre o sionismo, procurando informações sobre 

a história desde movimento, seus grupos, programas e partidos. A forma 

como Arendt vai apresentando a relação entre o iniciado perito e a questão 
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do sionismo difere das outras atividades que Eichmann desempenhara 

durante sua vida. Agora ele se sente mais confortável e animado com seu 

labor. Ele sente que agora pode desempenhar um papel significativo. Esse 

breve aprofundamento sobre o sionismo, e “vale notar que seu aprendizado 

sobre assuntos judeus era quase inteiramente voltado para o sionismo” 

(ARENDT, 2010, p. 54), acaba lhe autorizando assumir um posto como 

espião oficial em meio aos sionistas, sobretudo indo até reuniões e 

associações desse segmento.  

Um dos pontos mais interessantes quando Hanah Anrendt está 

explicando e construindo a imagem de um Eichmann burocrático e carreirista 

é a parte sobre seu gosto para com o sionismo. Eichmann passa a ser uma 

figura presente nos encontros sionistas e seu relacionamento com figuras e 

líderes sionistas é intensa, e sua admiração pelo movimento só se intensifica, 

e por um motivo muito intrigante que seria sua admiração pela postura 

idealista do sionismo. Eichmann fica intrigado com a fidelidade do movimento 

sionista de construir um Estado para o povo judeu e vê nisso uma 

característica que ele chama de idealista. O idealismo aqui apresentado se 

configura como uma força maior capaz de arrastar tudo e todos em um 

sentido e que nada fosse capaz de deter essa força que se manifestava 

nesses homens dispostos a tudo para executar o plano inicial, de construir 

um Estado, seja buscar uma Alemanha imaginada pelos também idealistas 

nazistas. Arendt discorre sobre este aspecto e nos instiga com esse aspecto:  

“A razão de tanto fascínio pela “questão judaica”, conforme ele 
próprio explicou, era seu “idealismo”; esses judeus , ao contrário 
dos assimilacionistas, que sempre desprezou, e ao contrário dos 
judeus ortodoxos, que achava tediosos, eram “idealistas” como ele 
próprio. Um “idealista” era um homem que vivia para sua ideia – 
portanto não podia ser um homem de negócios – e que por essa 
ideia estaria disposto a sacrificar tudo e, principalmente todos.” 
(ARENDT, 2010: 54)  

 

Acaba sendo muito instigante essa aproximação que Hannah Arendt 

faz entre o sionismo e o comportamento de Eichmann. Interpretando essa 

parte dos relatos em Eichmann em Jerusalém podemos aferir uma 

comparação entre a ação de homens como Eichmann e os que seguem a 

cartilha do sionismo? Ao que parece em certo sentido este elemento está 



presente no texto de Arendt. Está colocada novamente em questão sua 

crítica ao sionismo e ao Estado de Israel. Quando Hannah Arendt fala das 

“fronteias tristes” de Israel e de como o sionismo foi enforcando o território 

palestino para se afirmar como território, ou até mesmo o julgamento em 

Jerusalém e a tentativa de afirmar e formar uma consciência judaica, isso só 

poderia estar em um plano de fundo idealista que não vê as reais 

consequências e não mede meios e fins para alcançar tal objetivo.  

Então outra característica de Eichmann, para além do pragmático e 

burocratico, seria esse idealismo cego capaz de sacrificar qualquer um em 

favor da execução de sua ideia. Esse movimento de força maior que 

arrancava o homem de sua dimensão vivida e de escolhas e o colocavam no 

conforto de uma ordem idealista, onde a ação já estaria facilmente 

desenhada:  

“Quando ele disse no interrogatório da polícia que teria mandado 
seu próprio pai para a morte se isso tivesse sido exigido, não 
queria simplesmente frisar até que ponto se achava cumpridor 
ordens e pronto para executá-las; queria também mostrar o 
“idealista” que sempre fora. O “idealista” perfeito, como todo 
mundo, tinha evidente seus sentimentos e emoções pessoais, mas 
jamais permitia que interferissem em suas ações se entrassem em 
conflito com sua “ideia”. (ARENDT, 2010: 54)  

Esse fragmento sobre o “idealista perfeito”  se encaixa muito bem com 

a ideia de que Eichmann encontrou um conforto e segurança dentro do que 

chamou de idealismo e para seguir em frente com o plano era preciso 

sacrificar qualquer um. E nada melhor para exemplificar essa determinação e 

admiração que Eichmann tinha com os idealistas, e como ele mesmo se via 

como um, quando Arendt lembra da fala de que ele estaria disposto a tudo 

para seguir as ordens citando o caso de seu pai. Aqui temos a combinação 

de um Eichmann cumpridor de ordens e burocrático com um lado que na sua 

lógica própria ele chamava de “idealista”, ou seja, esse sujeito subordinado 

ao conjunto de ideias e pronto para executá-las. Ao mesmo tempo, temos 

também a presença dessa Hannah Arendt crítica do sionismo atenta e crítica 

ao Estado de Israel com um olhar direcionado para compreender a figura que 

era Eichmann. 
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