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A condição humana: 
1. Vida ativa (o trabalho e a vida comum do ser 

humano, negligênciada pelos filósofos) e vida 
contemplativa (pensamento humano).  

2. Labor, trabalho e ação.  
LABOR – (privado) está nas atividades lúdicas, 
produção do alimento, não tem finalidade. 
TRABALHO – (privado) produz estruturas 
permanentes, (casas e móveis), Instrumental. 
AÇÃO - (público) segundo nascimento na vida pública 
e política. 

HANNAH ARENDT (1906-1975) 



As pessoas estão suscetíveis às ficções totalitárias, 
porque a alienação moderna (do mundo) provocada 
pelo espaço e pelos sentidos, falta de contato. 
Totalitarismo quer dominar o público e o privado. 
Transformando o ser humano em homo faber 
próprio da industrialização e em animal laborans 
próprio do consumismo, no qual o trabalho equivale 
ao labor. 
  Sobre a liberdade 
1. A democracia americana destruiu a liberdade. 
2. Solução: Conselhos de bairros, fim do 

bipartidarismo. 

HANNAH ARENDT (1906-1975) 



Sobre a Revolução 

1) Revolução é o meio que pode ser necessário 
para assegurar a liberdade pública do povo 
em uma opressão. 

2) Violência: revolução, não deve ser glorificada, 
exterior à política, contra o totalitarismo,  

3) Violência como oposto da liberdade. Não 
garante resultado adequado. 

HANNAH ARENDT (1906-1975) 



Poder surge com a livre escolha 

O tirano não tem poder. 

Poder se dá entre as pessoas que 
falam, agem conjuntamente e em 
harmonia. 

Tirania é a tentativa de substituir 
poder pela violência. 

HANNAH ARENDT (1906-1975) 



Filosofia é fazer uma história de tudo 
que tem pensamento (música, direito, 
romance, prisão). 

Nascimento da Psicologia como fruto 
do Iluminismo. 

Ao contrário da Física, a Psicologia não 
nasce das regularidades, mas das 
contradições da vida humana. 

MICHEL FOUCAULT (1926-1984) 



Stultifera Navis e a Grande Internação 
(Hospital de Paris). 

• Como o ser humano se tornou 
psicologizável? 

• Louco reduzido a liberdade restrita e a 
submissão do médico. 

• Surgimento do poder disciplinar. 

• Olhar do médico: a medicina clínica não 
é um conjunto de descrições médicas, 
mas uma série de prescrições políticas, 
econômicas, modelos de ensino. 

MICHEL FOUCAULT (1926-1984) 



Clinica: doença como entidade ou epidemia, 
agora, estatização da medicina. 
Vontade de Verdade: autor, obra e livro; 
inquisição. 
Disciplina: conjunto de técnicas e procedimentos 
com os quais se busca produzir corpos 
politicamente dóceis e economicamente rentáveis. 
Suplicio de Damiens 1757: desaparece o 
espetáculo punitivo, a pena tem que ser a 
consciência, corrigir e curar e , junto com o 
Panoptismo, marca o fim da sociedade de 
espetáculo e início da sociedade de vigilância. 
Panóptico é o princípio geral dessa nova dinâmica 
do poder da sociedade de normatização. 



FOUCAULT: 
1. Sociedade de normatização: todo discurso 

é controlado, selecionado, organizado, 
distribuído por procedimentos que 
conjuram seus poderes e perigos. 

2. Sexualidade: A grande repressão. Ars 
erotica, scientia sexualis. Bête d’aveu. 

3. Confissão e o poder pastoral. 
4. A confissão produz discursos e produz 

saberes que serão utilizados pelo poder. 
5. O poder busca a subjetivação, os indivíduos 

são sujeitos, em todos os sentidos. 


