
 
OBJETIVOS O objetivo do curso será apresentar um panorama da filosofia política a partir do 

pensamento de Hannah Arendt, autora judia-alemã nascida em 1906 e morta em 
1975. No seu caso, a pergunta sobre a política surgira da experiência histórica de 
sua ausência no horror dos regimes totalitários: o nazismo e o bolchevismo. Ela 
buscou compreender a novidade de tais regimes pela combinação de ideologia e 
terror com banalidade do mal. Nessas condições, a ação e o discurso plurais não 
teriam espaço, impedindo o exercício da razão de ser da política: a liberdade. O 
objetivo do curso será destacar, contra esse pano de fundo negativo, o modo pelo 
qual a experiência da política propiciaria, positivamente, um nascimento do novo 
na história quando os seres humanos se dispõem a estar juntos sendo diferentes. 

EMENTA 
(catálogo/site) 

Análise das doutrinas filosóficas sobre a política. Natureza, origem, constituição 
e finalidade da comunidade política. As formas de governo. Ética e política. 

PROGRAMA Para compreender a filosofia política a partir do pensamento de Hannah Arendt, 
o curso deverá cumprir as seguinte etapas: 
1. o surgimento dos regimes totalitários nas sociedades de massas; 
2. a nova forma de governo com ideologia, terror e banalidade do mal; 
3. a ação e o discurso na pluralidade da política; 
4. a liberdade e o legado das revoluções modernas; 
5. o nascimento do novo na experiência política.  

AVALIAÇÃO A avaliação será composta por dois graus de mesmo peso: G1 e G2. A média 
será calculada conforme o critério escolhido pelo departamento: Critério III.  
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