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EMENTA (parte permanente) 
 

 

 

Discussões mais aprofundadas concernentes à teoria das Ciências Humanas 

(Historicismo de Dilthey, Manheim e a Sociologia do Conhecimento, Crítica da Cultura 

em abordagens interdisciplinares). 

 

 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

 

 

O curso discutirá as interpretações propostas por Michel Foucault e HannahArendt 

acerca da relação entre filosofia e política. Ambos tomam a figura de Sócrates, 

naApologia, como caso paradigmático para a compreensão do confito e das tensões 

entrediscurso filosófico e discurso político. Ao discutir e comparar estas interpretações, 

as quaisapresentam distinções e complementaridades importantes, a disciplina pretende 

traçar ohorizonte hermenêutico no qual se situa o pensamento político de Arendt e de 

Foucault.Em que pesem as divergências que se explicitam ao largo de suas 

interpretações da figurasocrática, Foucault e Arendt parecem habitar um mesmo 

horizonte hermenêutico, no qualpolítica, ética e filosofia não são entendidos como 

domínios exclusivos entre si, mas comoregiões cujas fronteiras não podem ser 

claramente delimitadas. Neste sentido, Arendt eFoucault não exerceriam uma filosofia 

da política, mas sim um pensamento filosófico de claromatiz ético-político. De 

Foucault, leremos e discutiremos passagens dos seus dois últimoscursos no Collège de 

France, intitulados O governo de si e dos outros, e A coragem da verdade.De Arendt, 

leremos o texto “Filosofia e Política”, além de passagens do volume I de A vida 

doespírito, “O Pensar”. 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 

 



Aulas expositivas. 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

A avaliação levará em consideração a freqüência – mais de 5 faltas nãojustificadas 

implicarão na reprovação automática –, a participação em sala de aula, aapresentação de 

seminários e o desempenho dos alunos em um trabalho escrito de caráterdissertativo, no 

qual serão avaliados, além da compreensão do conteúdo programático, acapacidade de 

expressão escrita e de articulação das idéias. Um segundo trabalho escritoserá proposto 

aos alunos que não obtiverem uma nota considerada satisfatória no primeirotrabalho. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

 

 

Será indicada em sala de aula. 

 


