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OBJETIVOS  Continuação da leitura do Seminário de Derrida, Le parjure et le pardon, 

desenvolvida ao longo do curso do semestre passado. O curso iniciará com uma 

revisão dos principais temas abordados no semestre anterior (não sendo, portanto, 

restrito aos alunos de 2020.1) tendo como principal referência o tratamento dado ao 

texto de Shakespeare, O mercador de Veneza, em torno de três noções intimamente 

relacionadas e de suas implicações ético-políticas: “perdão”, “reconciliação” e 

“história”. Num segundo momento, pretende-se explorar de que modo - através do 

desenvolvimento de uma noção de “segredo” que abala o conceito de 

“intencionalidade” ao mesmo tempo em que projeta uma questão sobre a literatura – 

de que modo a problemática do perdão se desdobra em uma reflexão sobre a 

linguagem e o vínculo com o outro que escapa às categorias do “público” e do 

“privado”. Kierkegaard e Kafka comparecerão como referências privilegiadas neste 

segundo momento. O curso será pontuado por discussões com outros autores 

(notadamente, mas não exclusivamente, aqueles relacionados na bibliografia 

complementar). 

 

 

EMENTA  

  Segredo, singularidade e universalidade; Intencionalidade, “não querer dizer” e a questão da 

“literatura”; Representação e sacrifício; Perdão, subjetividade e alteridade; O caso limite de 

Jankélévitch: perdão e nazismo; Nem público, nem privado: o segredo como condição do 

campo político; “Vivre ensemble” para além do humanismo; História e perdão para além da 

reconciliação: “democracia por vir” 

AVALIAÇÃO Categoria Trabalho Final 
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Arendt, H: A condição humana. Forense Universitária. 
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