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EMENTA 
O que é e como é o pensar, é o problema que escolhemos para estudo neste curso, e que 
realizaremos tendo como suporte a obra de Hannah Arendt, A Vida do Espírito.  
O questionamento se impôs para Arendt durante o julgamento do torturador nazista Adolf 
Eichmann, à medida em que reconheceu nele uma inequívoca incapacidade de pensar e 
uma simultânea e inequívoca capacidade de fazer o mal, de cometer crimes. As observações 
e reflexões que desenvolveu provocaram, quando publicadas, polêmicas e mal-entendidos 
aos quais pensadora se decidiu por responder através de uma abrangente discussão do que 
considera as três faculdades do espírito -  o pensar, o querer e o julgar, desenvolvida no 
livro citado A Vida do Espírito.  
O exame do pensamento, Arendt o desenvolve especialmente no primeiro livro de A Vida 
do Espírito - “O Pensar”-, tendo como fio condutor um tema axial da filosofia: a distinção e 
o embate entre o aparente e o inaparente, entre o visível e o invisível, entre o manifesto e 
o inefável. A discussão sobre o pensamento desenvolve-se numa espécie de diálogo que a 
autora realiza com os filósofos que, desde a antiguidade grega, confrontaram-se com a 
mesma inquietação. Enquanto essa discussão se desdobra, percebemos que a história do 
pensamento se confunde com a história mesma da filosofia.   
O texto “O Pensar” se estrutura em quatro capítulos: 1.“Aparência”; 2.“As atividades 
espirituais em um mundo de aparências”; 3. “O que nos faz pensar?” e  4.“Onde estamos 
quando pensamos?”, e será este o roteiro deste curso. 
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