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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

Docente: Prof. Dr. Leonardo Jorge da Hora Pereira

Disciplina: FCHB62 - Tóp. Esp. Fil. Política

Dia/Horário/modalidade : segundas-feiras 14:50/18:30 (remoto)

Semestre: 2022.1

Título do programa de curso: Experiência moderna de mundo e alienação: Marx e Arendt em diálogo

I – Objetivo e justificativa:  Num momento de intensas crises vivenciadas nos planos da polarização política,

da desigualdade econômica, da fragmentação social e da degradação ecológica, uma das questões mais candentes

é  a  de  definir e  problematizar o  modo  pelo  qual,  enquanto  indivíduos  modernos,  experimentamos  e  nos

relacionamos com o outro, com a natureza não humana, com nós mesmos, em suma, com o mundo. O objetivo

mais amplo deste curso é assim o de investigar em que consiste a experiência moderna de mundo. Isto é, como

nos relacionamos com o mundo na modernidade? Tal relação é problemática ou mesmo patológica sob algum

ponto de vista crítico? Se sim, tal  experiência pode ser descrita como “alienada”? Qual o sentido de alienação

aqui? A partir  destas questões,  iremos nos confrontar  com duas propostas fundamentais de compreensão da

modernidade a partir do conceito de alienação, quais sejam, as de Karl Marx e Hannah Arendt. A despeito de

Arendt endereçar diversas críticas à perspectiva marxiana, o nosso objetivo aqui é o de investigar até que ponto

ambos  os  diagnósticos  críticos  da  modernidade  são  convergentes  ou  complementares,  cruzando  assim  as

tradições da teoria crítica e da fenomenologia, a fim de avaliar até que ponto o conceito de alienação é ainda um

bom ponto  de  partida  para  dar  conta  das  especificidades  e  dos  problemas  vinculados  à  nossa  experiência

moderna de mundo. 

A base bibliográfica do curso será composta pela leitura de passagens e capítulos selecionados dos Manuscritos

de 1844 de Marx e  d’A Condição Humana de Arendt.   De um ponto de vista metodológico, essa proposta de

curso  tem  como  pressuposto  que  a  análise  histórico-conceitual  e  o  interesse  pela  compreensão  do  tempo

presente, história da filosofia e filosofia, não precisam e não devem ser pensados separadamente. 

II - Conteúdo: 

Módulo 1:   O conceito de alienação em Marx  

- O naturalismo do “jovem Marx” 

- Vida genérica e ser genérico 

- O lugar da antropologia nos Manuscritos de 44

- Alienação do sujeito ou do objeto? Marx e a filosofia da consciência 

- O conceito de alienação é essencialista? 
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- O destino do conceito de alienação no Marx da maturidade: fetichismo e abstração

- Reatualizações do conceito marxiano de alienação

Módulo 2:   O conceito de alienação do mundo em Hannah Arendt  

- Arendt e o conceito de mundo

- A ascensão do social e o declínio da ação política na modernidade

- Ciência e universalidade

- Sujeito moderno e perda do senso comum 

- Vida, felicidade e processo 

- Alienação da Terra e alienação do mundo

- Reatualizações do conceito arendtiano de alienação 

III – Métodos utilizados: 

Aulas expositivas

IV- Atividades discentes: 

Participação nas aulas, leitura de textos, prova e trabalho final

V- Avaliação: 

Prova e trabalho final. 

VI – Bibliografia básica do curso  (outras referências poderão ser fornecidas o longo do semestre): 

ARENDT, H. A vida do espírito. Rio de janeiro: Relume-Dumará, 1992.

ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

ARENDT, H. A condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014.

ARENDT, H.  Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2014. 

MARX, K. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2010

MARX, K. Grundrisse. Tradução Mario Duayer e Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2011.

MARX, K. O Capital. Vol I . São Paulo: Boitempo, 2013.


