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DISCIPLINA 

O QUE É POLITICA? PERSPECTIVAS ARENDTIANAS PARA SAÚDE COLETIVA 

EMENTA  

Este curso visa, em caráter introdutório, discutir os sentidos e significados da politica em Hannah 
Arendt, visando a contribuição de aportes conceituais para estudos teóricos-empíricos sobre a 
temática do cuidado na saúde coletiva.  

Metodologia  

Desenvolver uma dinâmica de discussão crítica de textos com co-responsabilização dos alunos 
sobre a apresentação e levantamento de questões acerca dos mesmos, a qual será coordenada 
pelos professores responsáveis pela disciplina. No primeiro dia de apresentação da proposta de 
trabalhos serão definidas as duplas responsáveis pela apresentação dos textos, assim como 
formar os grupos que irão desenvolver o seminário.  

REFERENCIA ÚNICA: ARENDT, H, 1906-1975. A promessa da politica. Org. Jerome Kohn 
TrduaçãoPedrop Jorgensen Jr. Rio de Janeiro. DIFEL 2008 

PROGRAMA DETALHADOS  E BIBLIOGRAFIA INDICADA  

17/03/2020 - . Apresentação da disciplina, divisão da turma, definição de objetivos e avaliação e 
agendamento das orientações. –  

31/03/2020 – “Sócrates”  

14/04/2020 - “A tradição do pensamento político”, 

21/04/2020 – “A revisão da tradição em Monstesquieu”, 

28/04/2020  - “De Hegel a Marx”, 

12/05/2020 - “O fim da tradição” 

26/05/2020 –. “Introdução na política” 

09/06/2020 – “Introdução na política – cont.. e o  Epilogo 

23/06/2020 –Articulação de conceitos – cuidado como valor, responsabilidade coletiva e 



visibilidade 

07/07/202  - Avaliação 

TIPO DE AVALIAÇÃO:  

A avaliação estará baseada na participação dos alunos em grupos (de até 3 alunos), mediante a 
apresentação de seminário sobre um problema levantando na discussão das referencias 
bibliografias em sala de aula. Nessa avaliação serão considerados os seguintes itens: a) critério 
de elaboração do material de exposição (ppt e roteiro de exposição); b) participação do grupo, c) 
Utilização/articulação da bibliografia e d) sistematização para elaboração de artigo a ser 
publicado.    

 

 


