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Objetivo 

 O curso visa rastrear pistas de uma possível convergência de 

diagnósticos, entre filósofos de matrizes distintas, acerca de uma relação de 

“esvaziamento”, “abstração” ou, nos termos que seriam consagrados pela 

tradição dialética, alienação/estranhamento do ser humano, que, de algum 

modo, acompanharia a emergência da moderna noção de indivíduo. 

 

Ementa 

Um dos pilares da cultura ocidental moderna, vocalizado pela filosofia 

pelo menos desde Descartes, e consagrado por Kant e Hegel, é a ideia de 

autodeterminação ou autonomia individual. Segundo tal concepção, enquanto 

ser racional, todo ser humano dispõe dos meios necessários para eleger os 

valores norteadores de sua conduta, podendo decidir livremente (isto é, 

segundo seus próprios critérios) o modo pelo qual deve agir em relação a si 

mesmo, a seu meio social e ao mundo. Através deste movimento, cada 

indivíduo se constituiria independentemente como sujeito – um ser singular, ou 

um Si – cabendo apenas a ele encontrar, no bojo deste mesmo movimento, um 

sentido que lhe seja próprio. Em outros termos, a moderna noção de indivíduo 

o apresenta como um ser autossuficiente, cuja densidade ontológica 

dispensaria qualquer recurso legitimador a um elemento universal ou infinito. 

Contudo, filósofos de matrizes teóricas distintas, tais como o 

existencialismo ou o marxismo, assinalariam, cada qual a seu modo, 

dificuldades na efetivação dessa autonomia radical: seja porque ela carregaria, 

como seu anverso, a solidão e o desamparo do ser humano em um mundo 

crescentemente complexo, no qual aquele se encontraria cada vez mais 

distante de Deus e da salvação (é o caso de Pascal e Kierkegaard, por 



exemplo); seja pela descoberta de uma lacuna imanente ao próprio ser do 

homem, que lhe vedaria qualquer forma estável de vida e satisfação, impondo-

lhe uma condição paradoxal e existencialmente angustiante (como Sartre, além 

de parte significativa da Psicologia do século XX); seja porque a formação 

social vigente apartaria o indivíduo dos meios materiais pelos quais ele poderia 

desenvolver a integralidade de seu ser, posto que este dependeria intimamente 

do concurso das relações sociais nas quais sua singularidade se forma (é o 

que advoga Marx e a tradição marxista).  

Em certa medida, a nosso ver, embora eventualmente assentados em 

campos filosóficos distintos, essas motivações não se excluem de modo 

imediato. Pelo contrário: pode-se interpretá-las como diagnósticos de certa 

abstração ou esvaziamento que o indivíduo moderno parece inevitavelmente 

carregar. Ou, em um léxico propositalmente dialético, apontariam para uma 

relação mutilada, própria à nossa era, entre o particular (o indivíduo) e o 

universal que poderia lhe conferir efetiva consistência ontológica (seja este 

posto na forma de uma figura divina transcendente, independentemente de sua 

existência, ou na de uma vida social com nexos interindividuais distintos dos 

contemporâneos). Se essa interpretação é plausível, seria possível ainda 

sugerir que aquelas motivações fossem agrupadas sob uma mesma rubrica 

conceitual, novamente emprestada da tradição dialética: aquela de alienação 

ou estranhamento. Trata-se assim, com este conceito, de assinalar o modo 

pelo qual o processo formativo da individualidade moderna pode ser pensado 

como um processo necessária ou contingentemente parcial, incompleto, 

fragmentário. Um processo no qual o indivíduo, ao mesmo tempo em que é 

convocado a constituir-se enquanto tal, parece incapaz – por qualquer dos 

motivos supracitados – de se realizar. Numa palavra, o indivíduo moderno seria 

um indivíduo estranho a si mesmo. 

Nesse sentido, o curso aposta na transversalidade do conceito de 

alienação/estranhamento, pretendendo expor o modo pelo qual essa 

percepção de fragmentação ou esvaziamento do indivíduo, da sua perda de 

vínculo com um universal – ou seja, por algum modo de cisão de seu ser – foi 

explorada por alguns importantes autores dos últimos séculos, notadamente, 

no campo do existencialismo e do marxismo. 

 



Primeira Parte – alienação e busca pelo transcendente 

 

1) Pascal: alienação, tédio e a “miséria do homem sem Deus” 

2) Kierkegaard: finitude, morte e o desespero da existência não-

religiosa 

3) Sartre: o desejo impossível de ser Deus ou a “paixão inútil” do 

homem  

 

Segunda Parte – alienação enquanto fenômeno sócio-histórico 

 

1) Marx: trabalho alienado, capital e o “indivíduo abstrato” 

2) Adorno, Marcuse e a “Escola de Frankfurt”: alienação e cultura no 

capitalismo tardio 

 

Metodologia: Aulas expositivas, leitura e análise de textos. 

 

Avaliação: Prova intermediária e trabalho dissertativo ao final do curso 
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