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TEMA: VONTADE, AÇÃO E MORAL 
 
O objetivo do curso é o de aproximar as questões da vontade e da ação na sua 
articulação com a moral e com a experiência política de nossa época, percorrendo o 
pensamento de Hannah Arendt, prioritariamente em três de suas obras a saber, “A Vida 
do Espírito”, “Da Revolução” e “Origens do Totalitarismo. 
Em “A vida do Espírito“, se concentra sua discussão sobre vontade e ação, 
acentuadamente na visão dos filósofos, tendo como fio condutor as relações entre querer 
e poder e Vontade e Liberdade. Em “Da Revolução”, Hannah Arendt toma essas 
mesmas questões do ponto de vista dos homens de ação, através da comparação entre as 
revoluções francesa e americana, uma regida pela necessidade, e a outra pela liberdade. 
E em “Origens do Totalitarismo” a vontade e a ação são trabalhadas a partir de um eixo 
ético/moral, com foco na decisão pela da superfluidade do homem e da incorporação do 
extermínio/assassinato como base da ação, ambas sustentadas pela palavra das 
ideologias. 
O percurso dessas três vertentes na obra de Hannah Arendt, oferecem um ângulo através 
do qual compreendermos dos conceitos, da dinâmica e da experiência política que 
estruturam nossa vida política cotidiana (valores, paradigmas...) e os sistemas políticos 
vigentes. 
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