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SINOPSE

HANNAH ARENDT é um retrato do gênio que choca o mundo com sua descoberta da “banalidade do mal.” Após presenciar o jul-
gamento do nazista Adolf Eichmann em Jerusalém, Arendt ousa escrever sobre o Holocausto de uma forma jamais dantes vista. O 
seu trabalho instantaneamente causa um escândalo, mas Arendt permanece firme mesmo sendo atacada por amigos e por inimigos. 
No entanto, enquanto a refugiada judia alemã luta para esconder a sua própria ligação dolorosa com o passado, o filme expõe a sua 
cativante mistura de arrogância e vulnerabilidade — revelando uma alma definida e atormentada pelo exílio.
O filme retrata Hannah Arendt (Barbara Sukowa) por um período de quatro anos (1961 a 1964), no qual ela observa, escreve e 
suporta a recepção do seu trabalho sobre o julgamento do criminoso de guerra nazista, Adolf Eichmann. Ao observar Arendt acom-
panhando o julgamento, estando ao seu lado enquanto é bombardeada pelos seus críticos e apoiada por um pequeno grupo de 
amigos leais, vivenciamos a intensidade dessa poderosa mulher judia que fugiu da Alemanha nazista em 1933. A ardorosa fumante 
inveterada Arendt está feliz, desabrochando nos Estados Unidos, porém sua visão penetrante a torna uma párea onde quer que vá.

Quando Arendt descobre que o Serviço Secreto Israelense sequestrou Adolf Eichmann em Buenos Aires e o levou para Jerusalém, 
ela decide cobrir o julgamento. William Shawn (Nicholas Woodeson), o editor da revista “The New Yorker”, está entusiasmado 
por ter uma intelectual tão respeitada cobrindo esse histórico processo, mas o marido de Arendt, Heinrich Blücher (Axel Milberg), 
não está tão certo disso. Ele receia que esse encontro possa levar sua amada Hannah de volta ao que eles chamam de “tempos 
sombrios.”
Arendt adentra o tenso tribunal de Jerusalém esperando ver um monstro, mas ao invés disso ela encontra um ninguém. A medio-
cridade superficial do homem não pode ser facilmente associada à profunda maldade de suas ações, mas Arendt logo percebe que 
esse contraste é o enigma que precisa ser solucionado. Arendt retorna à Nova Iorque e quando começa a discutir sua interpretação 
revolucionária de Adolf Eichmann seu melhor amigo, Hans Jonas (Ulrich Noethen), teme por ela. Sua abordagem filosófica apenas 
causará confusão, alerta ele. Porém, Arendt defende sua audaciosa e original perspectiva e Heinrich a apoia até o fim. Após dois 
anos de reflexão profunda, leituras adicionais e debates com suas amigas Mary McCarthy (Janet McTeer) e Lotte Köhler (Julia 
Jentsch), além de seu aconselhamento constante com Heinrich, ela finalmente entrega o seu manuscrito. A publicação do artigo na 
“The New Yorker” provoca um escândalo imediato nos EUA, Israel, e em pouco tempo no resto do mundo.
HANNAH ARENDT proporciona uma reflexão sobre a profunda importância de suas ideias. Porém ainda mais comovente é a chance 
de entender o coração caloroso e o esplendor gélido dessa complexa e profundamente irresistível mulher.



PERSONAGENS HISTÓRICOS

HANNAH ARENDT

Nascida em 14 de outubro de 1906, em Hanover, Hannah Arendt cresceu com pais sócio democratas e judeus 
assimilados. Ela estudou Filosofia e Teologia em Marburg e Heidelberg e entre seus professores estavam Karl 
Jaspers, Edmund Husserl e Martin Heidegger, com quem ela teve um caso amoroso. Seu primeiro casamento, 
de 1929 a 1937, foi com o filósofo Günther Anders. Em 1933, após ser temporariamente presa pela Gestapo, 
ela fugiu, via Carlsbad e Genebra, para Paris. Arendt trabalhou para a Youth Aliyah, uma organização judaica 
que ajudava crianças judias a emigrar para a Palestina. Em Paris, em 1937, ela conheceu Heinrich Blücher, 
um ex-comunista autodidata proveniente da classe trabalhadora, com quem se casou em 1940. Após ter sido 
confinada e fugido do infame campo de concentração em Gurs ela emigrou, em 1941, com o marido e a mãe 
para os Estados Unidos. Por muitos anos ela sobreviveu escrevendo artigos e trabalhando no ramo editorial, até 
que finalmente encontrou um emprego como secretária executiva da organização Jewish Cultural Reconstruction 
(“Reconstrução Cultural Judaica”). Em 1951 ela obteve a cidadania americana e no mesmo ano o seu livro 
“Origens do Totalitarismo” — um amplo estudo dos regimes nazista e estalinista — foi publicado. Esse livro 
logo se tornou um clássico intelectual e deslanchou a carreira de Arendt na América. Após ser convidada para 
lecionar nas universidades de Princeton e Harvard, ela se tornou professora na Universidade de Chicago e na 
New School for Social Research em Nova Iorque. Em 1958 ela publicou o livro “A Condição Humana” e em 
1961 viajou a Jerusalém para fazer a cobertura do julgamento de Eichmann para a revista “The New Yorker”, 
sendo que seus artigos foram publicados em cinco partes em 1963. Eles causaram um grande alvoroço na 
mídia. Arendt recebeu uma oposição violenta e críticas devastadoras, devido a sua descrição dos conselhos 
judaicos e pela forma com que retratou Eichmann. Porém, seu próximo livro, “Eichmann em Jerusalém: Um 
relato sobre a Banalidade do Mal” atingiu um patamar altamente respeitado, ainda que controverso, na maioria 
das discussões sobre o Holocausto.  Hoje ele é considerado um dos seus livros mais importantes. Arendt 
faleceu em Nova Iorque no dia 04 de dezembro de 1975.



HEINRICH BLÜCHER

Nascido em 1899 em Berlim, Heinrich Blücher era filho de um operário. Ele juntou-se à Liga Spartacus de 
Rosa Luxemburgo e logo após se tornou membro do Partido Comunista da Alemanha. Heinrich Blücher tinha 
ânsia de aprender. Na França, ele conheceu e imediatamente se apaixonou por Hannah Arendt, que se tornou 
sua terceira esposa. Juntos eles escaparam, passando pela Espanha e Portugal, para os Estados Unidos, onde 
Heinrich Blücher lecionou na New School for Social Research em Nova Iorque. A partir de 1952, apesar de 
não possuir sequer um diploma de ensino médio, ele lecionou na Bard College como professor de Filosofia. 
Heinrich Blücher faleceu em 1970. Após trinta e quatro anos juntos, Hannah Arendt descobriu que era prati-
camente impossível imaginar a vida sem o seu marido.

KURT BLUMENFELD

Nasceu 1884 na Prússia Oriental. Em 1904 ele começou a estudar Direito em Berlim, Friburgo e Königsberg. 
Em 1909 ele iniciou sua carreira profissional como secretário político da Federação Sionista Alemã, mais tar-
de se tornando presidente da mesma. Ele emigrou para a Palestina em 1933. Hannah Arendt foi levada a uma 
de suas palestras por seu amigo Hans Jonas, e mesmo não tendo se convertido ao Sionismo ela manteve um 
vínculo para o resto da vida com Kurt Blumenfeld. A cobertura de Hannah Arendt do julgamento de Eichmann 
e suas teorias a respeito da “banalidade do mal” resultaram numa dolorosa rejeição por parte de seu amigo 
íntimo e também figura paterna. Quando ela descobriu que Kurt Blumenfeld estava morrendo, visitou-o no-
vamente em Israel, porém nenhum dos dois foi capaz de superar suas diferenças. Um dos maiores remorsos 
da vida de Hannah Arendt foi não ter tido tempo suficiente para se reconciliar com Kurt Blumenfeld antes dele 
falecer em 1º de maio de 1963, em Jerusalém.



ADOLF EICHMANN

Nasceu em 1906, em Solingen, Alemanha. Seu pai era contador. Ele abandonou o estudos no ensino médio e 
iniciou, mas nunca concluiu, seu treinamento como mecânico. Em 1927 Adolf Eichmann afiliou-se à Deutsch-
Österreichische Frontkämpfervereinigung (Associação de Combatentes do Fronte Alemão-Austríaco). Cinco 
anos depois ele se afiliou ao Partido Nazista Austríaco e à SS. Em 1935, Adolf Eichmann foi transferido para 
a recém-criada “Seção de Judeus”, tornando-se “Gestor de Assuntos Judeus”. Ambicioso e ansioso para ser 
bem-sucedido, ele se tornou chefe da Unidade IV D 4/4 e IV B 4, que era responsável pela organização geral 
da deportação de judeus da Alemanha e dos países europeus ocupados. Ele realizou toda a logística, desde a 
compilação dos transportes até a utilização do transporte ferroviário. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, 
Adolf Eichmann fugiu de um campo de concentração americano. Usando um nome falso e com a ajuda de 
monges católicos, além de um passaporte do Vaticano, ele conseguiu fugir para a Argentina. Após ser denun-
ciado por judeus alemães que viviam nas proximidades, os agentes do Mossad de Israel o sequestraram em 
1960. O julgamento em Jerusalém atraiu a atenção de todo o mundo. Mais de 600 jornalistas estavam presen-
tes quando Adolf Eichmann se declarou “inocente das acusações”. Entretanto, o veredito final foi: “Culpado” e 
a sentença foi “pena de morte por enforcamento”. Após ter sua apelação negada, Adolf Eichmann foi enforcado 
em Israel no dia 31 de maio de 1962.  Para evitar o sepultamento dos seus restos mortais em solo israelense, 
ele foi cremado e suas cinzas foram espalhadas no mar Mediterrâneo.



MARTIN HEIDEGGER

Nasceu em 1889 em Messkirch. Antes de completar trinta anos, ele se tornou um dos filósofos mais proemi-
nentes da Alemanha. Após ter seu maior trabalho, “Ser e Tempo”, publicado em 1927, ele estabeleceu uma 
nova orientação filosófica a respeito do conceito fundamental da existência humana, do Ser. Entre 1923 e 
1927 ele foi nomeado professor na Universidade de Marburg, onde Hannah Arendt foi uma de suas alunas. E 
assim começou um ardente caso de amor. A relação entre o professor casado e pai de dois filhos e sua aluna 
de dezenove anos era, naturalmente, um tanto quanto problemática. Martin Heidegger adorava sua brilhante 
aluna, mas não queria ameaçar seu emprego e não tinha intenção de deixar a esposa. Após Hannah Arendt 
deixar Marburg, o romance deles finalmente terminou pouco antes dela se casar com Günther Anders. Mesmo 
não tendo contato por muitos anos, ela ficou chocada e desapontada quando Martin Heidegger, seu estimado 
professor e primeiro amor, tomou a assombrosa decisão de se afiliar ao Partido Nazista, em 1933. Apesar 
de tudo, eles voltaram a ser amigos em 1950, e mesmo depois de longas separações a relação se manteve 
importante para os dois até o fim de suas vidas. 
Após a guerra, Martin Heidegger foi completamente banido, e foi graças aos esforços de Arendt que ele final-
mente pode lecionar e publicar novamente. Ela nunca perdoou seu comportamento, mas acreditava que ele era 
um dos filósofos mais importantes do século 20 e que o seu trabalho merecia ocupar um lugar de destaque 
no cânone do pensamento ocidental.



MARY McCARTHY

Nasceu em Seattle em junho de 1912. Mary começou a publicar seu livros por volta dos trinta anos e rapi-
damente se tornou uma escritora e feminista conhecida. Seu livro mais famoso é um romance intitulado “O 
Grupo”, publicado em 1963. O livro se tornou um grande sucesso comercial, porém ela foi atacada ferozmente 
por muitos críticos do sexo masculino e compartilhou a dor com Hannah Arendt, já que ela estava sendo 
atacada ao mesmo tempo pela publicação de seus artigos sobre Adolf Eichmann. McCarthy escreveu um 
ensaio apaixonado e eloquente defendendo o trabalho de Hannah Arendt. Sua amizade com Hannah era leal 
e apaixonada. A publicação da correspondência delas “Entre Amigas: a Correspondência de Hannah Arendt 
e Mary Mccarthy - 1949/1975” alcançou fama mundial. Com sua coragem de expressão franca e vigorosa, 
Mary McCarthy participou de muitas discussões políticas e literárias. Quando Hannah Arendt faleceu ines-
peradamente em 1975, foi McCarthy quem ficou com a responsabilidade de terminar o seu livro inacabado, 
intitulado “A Vida do Espírito”.



MARGARETHE VON TROTTA  
(Diretora & Escritora)

Von Trotta nasceu em Berlim em 1942, e estudou as língua alemã e românica e literatura em Munique e Paris. 
Ela era uma atriz disputada nos filmes de Rainer Werner Fassbinder e Herbert Achternbusch. Trabalhou nos 
roteiros do seu ex-marido Volker Schlondorff e foi codiretora na adaptação do filme “A Honra Perdida de 
Katharina Blum”, de Heinrich Böll.
Margarethe von Trotta figura entre os autores mais renomados do mundo. Após o seu primeiro trabalho de 
direção independente “O Segundo despertar de Christa Klages” (1978), ela continuou a fazer filmes importan-
tes e controversos, como Rosa Luxemburgo (1986), As Mulheres de Rosenstrasse (2003) e Visão: Da Vida de 
Hildegarde de Bingen (2009). Com o passar dos anos ela criou uma extensa obra cinematográfica que sempre 
confirmou o seu evidente talento para mesclar a experiência pessoal com o tema político, desenvolvendo uma 
forma única, emocionalmente rica e de grande apelo público. Ela fez filmes tanto para o cinema quanto para a 
televisão, e teve grande sucesso no seu segundo lar na Itália, com filmes como “Os Anos de Chumbo” (Leão 
de Ouro em Veneza, 1981, o filme alemão mais premiado) e “As Mulheres de Rosenstrasse” (Copa Volpi de 
“Melhor Atriz” para Katja Riemann, 2003).



A luz que emana do trabalho de uma pessoa penetra diretamente no mundo e permanece depois que a pessoa 
morre. Se ela é grande ou pequena, passageira ou duradoura, depende do mundo e de suas particularidades. 
A posteridade irá julgar.
A luz que emana da vida de uma pessoa – palavras ditas, gestos, amizades – sobrevive apenas nas lembranças. Para 
penetrar no mundo, ela precisa encontrar uma nova forma. Uma história deve ser feita de muitas lembranças 
e de muitas histórias.
(Elisabeth Young-Bruehl; Autora da Biografia “Hannah Arendt: Por Amor ao Mundo”)

NOTA DA DIRETORA



Por que um filme sobre Hannah Arendt?

A luz que o trabalho de Hannah Arendt trouxe para o mundo ainda brilha. E porque o seu trabalho é consulta-
do por um número cada vez maior de pessoas, ela se torna mais brilhante a cada dia. Numa época em que a 
maioria das pessoas se sentia obrigada a aderir a uma ideologia específica, Arendt foi um exemplo brilhante 
de alguém que permaneceu fiel a sua perspectiva única do mundo.
Em 1983 eu queria fazer um filme sobre Rosa Luxemburgo porque estava convencida de que ela era a mulher e 
pensadora mais importante do século passado. Estava ansiosa para compreender a mulher que estava por trás 
dessa lutadora e revolucionária. Entretanto, à medida que entramos no século 21, Hannah Arendt se mostra 
uma figura ainda mais importante. Sua perspicácia e sabedoria estão apenas começando a ser completamente 
entendidas e discutidas. Quando ela formulou pela primeira vez o conceito da “banalidade do mal” — um 
termo cunhado por ela no relato do julgamento de Eichmann —foi severamente criticada e atacada como se 
fosse inimiga dos judeus. Hoje, esse conceito se tornou um componente vital de qualquer discussão que 
procure julgar os crimes praticados pelos nazistas.
E, novamente, eu estava interessada em encontrar a mulher por trás dessa grandiosa pensadora independente. 
Ela nasceu na Alemanha e faleceu em Nova York. O que a levou até lá?
Como judia ela certamente não deixou a Alemanha voluntariamente e por esse motivo sua história levanta 
uma pergunta que faço com frequência em meu trabalho: como uma pessoa se comporta frente a eventos 
históricos e sociais que ela não pode influenciar ou alterar? Como muitos outros judeus, Arendt poderia ter 
sido vítima do Nazismo. Mas ela foi sagaz ao perceber o perigo e fugiu da Alemanha para Paris. Quando a 
França foi invadida, ela escapou por Marselha, passando pela Espanha e Portugal, e chegando finalmente a 
Nova York. À medida que ela fugia, pensava amargamente nos amigos que escolheram apoiar os nazistas. Ela 
ficou extremamente desapontada ao ver como a adaptação à “nova era” foi rápida e descreveu esse fenômeno 
em uma entrevista como: “Zu Hitler fiel ihnen was ein.” Isso significa que para justificar essa decisão, “eles 
inventaram ideias sobre Hitler.”
O exílio foi o seu “segundo despertar”. A primeira transformação na vida dela aconteceu quando estudou 



filosofia com Martin Heidegger. Naquela época ela estava certa de que a vocação da sua vida seria a busca do 
pensamento puro. Porém, após seu exílio forçado, ela não teve escolha a não ser se envolver com os acon-
tecimentos do mundo real. Por volta de 1960, quando finalmente se sentiu acomodada nos Estados Unidos, 
Arendt estava pronta para enfrentar um dos capítulos mais trágicos da história do século 20. Ela ficaria face a 
face com o homem cujo nome evocava o assassinato de milhões de judeus: Adolf Eichmann.
Nosso filme se concentra nos quatro turbulentos anos nos quais as vidas de Arendt e Eichmann se cruzaram. 
Esse foco nos dá a oportunidade de contar a história que levaria a um entendimento profundo do impacto 
histórico e altamente emocional desse confronto explosivo. Quando a pensadora inflexível e não convencional 
encara o burocrata submisso e obediente, tanto Arendt quanto o discurso do Holocausto mudam para sempre. 
Em Eichmann ela vê um homem cuja mistura fatal de obediência e inabilidade para pensar por si mesmo 
(“Gedankenlosigkeit”) foi o que o levou a transportar milhões de pessoas para as câmaras de gás.
Retratar Hannah Arendt durante o período que começa com a captura de Eichmann e termina logo após a 
publicação de seu livro, “Eichmann em Jerusalém – Um relato da Banalidade do Mal” possibilitou não apenas 
investigar o seu trabalho revolucionário, mas também revelar o seu caráter e a sua personalidade. Nós po-
demos conhecê-la como mulher, amante e, o que era mais importante para ela, como uma amiga. Há apenas 
alguns flashbacks que nos levam de volta aos anos 20 e depois aos anos 50 — mostrando o ardente caso de 
amor da jovem Hannah com Martin Heidegger — assim como o reencontro deles depois do fim da guerra. Ela 
nunca conseguiu se desligar de Heidegger, apesar dele ter se afiliado ao Partido Nacional Socialista em 1933. 
Esses flashbacks são importantes para o entendimento do passado de Arendt, entretanto o filme está focado 
principalmente na sua vida em Nova York, com seu marido Heinrich Blücher, que ela conheceu no exílio em 
Paris, e com seus amigos alemães e americanos, especialmente a autora Mary McCarthy, e o seu amigo mais 
antigo, o filósofo judeu alemão Hans Jonas.
Esse é um filme que retrata Hannah Arendt como uma pessoa dividida entre seus pensamentos e emoções 
— alguém que frequentemente precisa separar o seu intelecto dos seus sentimentos. Nós a vemos como 
uma pensadora e professora apaixonada; como uma mulher capaz de manter amizades duradouras – ela até 
mesmo foi reconhecida como uma mulher que era um “gênio da amizade” – mas também como uma lutadora 



que defendeu corajosamente suas ideias e nunca fugiu de qualquer confronto. Porém, seu objetivo sempre foi 
entender. O seu ditado, “Eu quero entender,” é a frase que melhor a descreve.
E é precisamente a sua busca para entender as pessoas e o mundo que fez com que eu me sentisse irresistivel-
mente atraída por Hannah Arendt. Como ela, eu nunca quis julgar, apenas entender. Nesse filme, por exemplo, 
quero entender o que Hannah Arendt pensou sobre o totalitarismo e sobre o colapso moral do século passado; 
sobre a autodeterminação e liberdade de escolha; e finalmente, o que ela conseguiu entender sobre o mal e o 
amor. Espero que o público venha a compreender, assim como eu compreendi, por que é importante lembrar 
dessa grandiosa pensadora.
A chave para o entendimento da sua vida está no desejo de Arendt de manter o que ela chamou de “amor 
mundi”, o “amor mundial”. Apesar do seu exílio forçado ter lhe dado a experiência tanto de vulnerabilidade 
quanto de alienação desesperadora, ela continuou a acreditar no poder do indivíduo para resistir à força cruel 
da história. Sua recusa de ser sobrepujada pelo desespero e desamparo a torna, a meu ver, uma mulher extra-
ordinária cuja “luz brilha até hoje”. Uma mulher que pode amar e ser amada. E uma mulher que pode, como 
ela mesma definiu, “pensar sem barreiras”. Isso é ser um pensador independente.
Com o intuito de oferecer uma visão autêntica de Arendt como ser humano, tivemos, no final das contas, que 
ir além da montanha de fontes audiovisuais escritas e arquivadas. Assim, após um longo período de pesquisa 
tradicional, realizamos exaustivas entrevistas com as pessoas que conviveram e fizeram parte da vida e do 
trabalho de Hannah Arendt por muitos anos.
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