
 
OBJETIVOS O principal objetivo deste curso será examinar o conjunto de ensaios inéditos de 

Hannah Arendt que está sendo reunido por Jerome Kohn sob o título Pensamento 
sem corrimão nos Estados Unidos, com o fito de discutir seu conceito de política. 
Para tanto, o ponto de partida será a análise da quebra da tradição e da autoridade 
com vistas à filosofia de Karl Marx. Também serão debatidas as noções de poder, 
lei e totalitarismo, atentando para casos concretos como o da Revolução Húngara 
e para distinções teóricas como entre direitos públicos e interesses privados. Por 
fim, deve-se considerar o modo pelo qual a autora situa a liberdade das ações e a 
felicidade pública no coração de seu conceito de política. 

EMENTA 
(catálogo/site) 

Teorias do Estado moderno e contemporâneo; o problema do poder e sua 
legitimação constitucional; teorias do contrato social e da obrigação política; 
poder político e sociedade civil; manifestações e teorias política específicas; a 
política no Brasil; teorias políticas no Brasil. 

PROGRAMA O programa do curso consistirá na leitura de ensaios do volume Pensamento sem 
corrimão (como tal material é inédito, o acesso a ele dependerá do vínculo com o 
curso). Parte desse material já estará traduzida para o português e outra estará no 
original em inglês no processo de tradução (o que também será objeto do curso). 
Como pano de fundo, será sustentado um debate entre o que há de original nesses 
ensaios inéditos e o resto da obra já consagrada de Hannah Arendt. 

AVALIAÇÃO A avaliação será composta por um trabalho final escrito.  
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