Plano de Ensino – Pensamento hegeliano e seus desdobramentos contemporâneos
Prof. Dr. Luiz Fernando Barrére Martin
2º quadrimestre suplementar (QS) / fev.-abril. 2021
Disciplina: Pensamento hegeliano e seus desdobramentos contemporâneos
Código: DANHZ2051-11SB

TPI: 4-0-4

Sala: Encontros on-line pelo Google Meet. Link: meet.google.com/wbu-zpkq-smp
Horário dos encontros sincrônicos: quartas-feiras, das 10:00 às 12:00 horas
Contato: luizfernando.ufabcfilo@gmail.com
Objetivo Geral: Em relação ao conjunto geral do desenvolvimento da filosofia hegeliana, A Fenomenologia do Espírito ocupa uma posição
peculiar decisiva. É nela que surge pela primeira vez de modo mais solidificado – mesmo que ainda o pensamento filosófico de Hegel
ainda passe por posteriores processos de decantação – uma concepção filosófica própria hegeliana como resultado de sua reflexão
anterior tanto sobre autores da Antiguidade, em especial Platão, Aristóteles e os céticos gregos, quanto dos debates filosóficos mais
relevantes na Alemanha contemporâneos a ele. De fato, temos nessa obra um diagnóstico específico do estado da filosofia naquele
momento e uma tomada de posição em relação tanto ao que ele nomeia e circunscreve como o impulso determinante do pensamento
filosófico, “a potente forma espiritual” consistente na assim chamada filosofia da subjetividade, cujo nome a ser destacado aqui como
ponto de partida é o de Descartes, mas também de certo desenvolvimento alemão desse impulso, Kant e Fichte por exemplo, e de
posições críticas a esse mesmo impulso. E mesmo com a pecha de texto difícil, desde a publicação em 1807 a obra tem sua importância
filosófica paulatinamente reconhecida e torna-se influente. Muito já se avançou na tarefa de desvendar os significados desse livro, e ainda
hoje ele é objeto de renovadas leituras. O objetivo mais geral deste curso é apresentar algumas destas leituras sobre a Fenomenologia,
tanto no Brasil quanto internacionalmente, sem a mínima pretensão de esgotar o assunto. Apenas um recorte possível.

Objetivos Específicos: Dada a evidente impossibilidade de uma leitura completa e satisfatória da obra em curto período de tempo, como
o de um quadrimestre, o curso pretende oferecer uma visão mais precisa e delimitada das intenções filosóficas da Fenomenologia do
Espírito a partir do estudo de seu texto introdutório e, paralelamente, da leitura de alguns estudiosos contemporâneos da obra. A leitura
concomitante do texto do próprio Hegel visa fornecer ao estudante o instrumental mínimo necessário para a leitura dos textos que discutem
a obra do filósofo e serão abordados na disciplina.
Ementa: A disciplina apresentará as bases gerais do pensamento hegeliano, aprofundando-se em pontos específicos da obra do autor.
Serão estudados principalmente textos do próprio Hegel, bem como apontados os caminhos que alguns de seus mais ilustres leitores
seguiram, como continuadores do seu pensamento nos séculos XIX, XX e XXI. Os conteúdos a serem trabalhados na disciplina, assim
como a bibliografia básica e complementar são meramente indicativos e poderão variar conforme o eixo de investigação escolhido pelo
professor e enunciado no plano de ensino.
Metodologia: Tomando em consideração a situação vigente no Quadrimestre Suplementar, que extraordinariamente impede aulas
presenciais, a disciplina será ministrada por meio de dois tipos de atividades: 1) encontros sincrônicos pela plataforma Google Meets,
em link permanente (meet.google.com/wbu-zpkq-smp) e sempre às quartas-feiras, das 10:00 às 12:00 horas, conforme estabelecido
pela PROGRAD. Nestes encontros leremos em conjunto, numa primeira fase, o próprio texto de Hegel e, numa segunda fase,
seminários coletivos de discussão dos textos relacionados a Hegel; 2) atividades assincrônicas, compostas de leitura e reflexão dos
textos designados para a disciplina (cf. cronograma), além de outros textos de apoio que porventura sejam indicados pelo professor no
decorrer do quadrimestre.
Atendimento aos alunos: Será disponibilizado o horário das 08:00 às 10:00 horas das segundas-feiras (conforme estabelecido pela
PROGRAD) para atendimento individual e esclarecimento de dúvidas, a ser previamente agendado com o docente.
Programa e Cronograma da Disciplina
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Semana

Data

do Proposta de atividades

encontro
sincrônico
1ª semana

03/02

Atividade sincrônica:
Apresentação geral do curso a partir de seu plano de ensino.
Introdução geral à Fenomenologia do Espírito e leitura e discussão conjunta do § 73 da Introdução à
Fenomenologia do Espírito, pp. 71-72.
Atividade assincrônica:
Leitura

de

texto:

HEGEL,

G.W.F.

Fenomenologia

do

Espírito,

Petrópolis/Bragança

Paulista:

Vozes/Universidade São Francisco, 2002, § 73, pp. 71-72.
2ª semana

10/02
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Atividade sincrônica:
Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito, Petrópolis/Bragança Paulista:
Vozes/Universidade São Francisco, 2002, §§ 74-76, pp. 72-74.
Atividade assincrônica:
Leitura

de

texto:

HEGEL,

G.W.F.

Fenomenologia

do

Vozes/Universidade São Francisco, 2002, §§ 74-76, pp. 72-74.
3ª semana

15-19/02

Atividade assincrônica:

Espírito,

Petrópolis/Bragança

Paulista:

Leitura de texto: Hyppolite, Jean. “Sentido e método da Fenomenologia”. In: Gênese e estrutura da
Fenomenologia do Espírito de Hegel. São Paulo: Discurso Editorial, 1999, pp. 19-42.
4ª semana

24/02
Atividade sincrônica:
Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito, Petrópolis/Bragança Paulista:
Vozes/Universidade São Francisco, 2002, §§ 77-80, pp. 74-77.
Atividade assincrônica:
Leitura

de

texto:

HEGEL,

G.W.F.

Fenomenologia

do

Espírito,

Petrópolis/Bragança

Paulista:

Vozes/Universidade São Francisco, 2002, §§ 77-80, pp. 74-77.
5ª semana

03/03

Atividade sincrônica:
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Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito, Petrópolis/Bragança Paulista:
Vozes/Universidade São Francisco, 2002, §§ 81-85, pp. 72-74.
Atividade assincrônica:
Leitura

de

texto:

HEGEL,

G.W.F.

Fenomenologia

do

Espírito,

Petrópolis/Bragança

Paulista:

Vozes/Universidade São Francisco, 2002, §§ 81-85, pp. 72-74.
6ª semana

10/03

Atividade sincrônica:
Leitura e discussão conjunta de HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito, Petrópolis/Bragança Paulista:
Vozes/Universidade São Francisco, 2002, §§ 86-89, pp. 80-82.

Atividade assincrônica:
Leitura

de

texto:

HEGEL,

G.W.F.

Fenomenologia

do

Espírito,

Petrópolis/Bragança

Paulista:

Vozes/Universidade São Francisco, 2002, §§ 86-89, pp. 80-82.
7ª semana

17/03

Atividade sincrônica:
Seminário de discussão coletiva de Lukács, G. “O rompimento com Schelling e a Fenomenologia do
Espírito”. In: O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. São Paulo: Boitempo, 2018, pp. 555613.
Atividade assincrônica:
Leitura de texto: Lukács, György. “O rompimento com Schelling e a Fenomenologia do Espírito”. In: O jovem
Hegel e os problemas da sociedade capitalista. São Paulo: Boitempo, 2018, pp. 555-613.

8ª semana

24/03

Atividade sincrônica:
Seminário de discussão coletiva de Marcuse, Herbert. “IV. A Fenomenologia do Espírito”. In: Razão e
revolução. São Paulo: Paz e Terra, 1988, pp. 95-120.
Atividade assincrônica:
Leitura de texto: Marcuse, H. “IV. A Fenomenologia do Espírito”. In: Razão e revolução. São Paulo: Paz e
Terra, 1988, pp. 95-120.
Entrega de fichamentos sobre a Introdução da Fenomenologia.

9ª semana

31/03

Atividade sincrônica:
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Seminário de discussão coletiva de Nobre, M. “Apresentação, seções I-III.”. In: Como nasce o novo. São
Paulo: Todavia, 2018, pp. 13-61.
Atividade assincrônica:
Leitura de texto: Nobre, M. “Apresentação, seções I-III.”. In: Como nasce o novo. São Paulo: Todavia, 2018, pp.
13-61.

10ª semana 07/04

Atividade sincrônica:
Seminário de discussão coletiva de Safatle, V. “A emergência da dialética negativa: Hegel, Marx, Adorno”.
In: Dar corpo ao impossível: O sentido da dialética a partir de Theodor Adorno. São Paulo/Belo Horizonte:
Autêntica, 2019, pp. 45-113.
Atividade assincrônica:
Leitura de texto: Safatle, V. “A emergência da dialética negativa: Hegel, Marx, Adorno”. In: Dar corpo ao
impossível: O sentido da dialética a partir de Theodor Adorno. São Paulo/Belo Horizonte: Autêntica, 2019, pp.
45-113.

11ª semana 14/04

Atividade sincrônica:
Seminário de discussão coletiva de Pinkard, T. “Why the Phenomenology of Spirit”. In: Hegel’s
Phenomenology - the sociality of reason. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 1-19.
Atividade assincrônica:
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Leitura de texto: Pinkard, T. “Why the Phenomenology of Spirit”. In: Hegel’s Phenomenology - the sociality
of reason. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 1-19.
12ª semana 21/04

Atividade assincrônica:
Leitura de texto: Emundts, Dina. “Hegel as a pragmatist”. In: British Journal for the History of Philosophy,
23:4, pp. 611-631.
Leitura de texto complementar: Horstmann, R.P. “What is Hegel’s Legacy and What Should We Do With
It?”. In: European Journal of Philosophy. 7:2 ISSN 0966–8373, pp. 275–287.
Avaliação: Prova ou dissertação com data de entrega para 23.04.2021.

Avaliação e critérios de avaliação:
1. Fichamento da Introdução da Fenomenologia a ser entregue no dia 24/03 pelo endereço eletrônico de contato acima indicado.
2. Prova ou dissertação sobre tema ou questões a serem ainda definidas conforme o andamento das atividades com data de entrega
para o prazo de 23.04.2021 pelo endereço eletrônico de contato acima indicado.
Critérios de avaliação: para as atividades escritas correção gramatical, desenvolvimento argumentativo coerente, capacidade de análise
de textos segundo os padrões de rigor filosófico, bom uso de referências bibliográficas. Participação nas discussões em encontros
sincrônicos também será considerada.
Recuperação: em caso de necessidade, dissertação com tema a ser ainda definido e com data de entrega de acordo com o calendário
proposto pela PROGRAD para o quadrimestre suplementar.
Ainda sobre os trabalhos escritos: Como referência para a elaboração do trabalho solicitado, sugere-se a leitura do Guia de
normalização de trabalhos acadêmicos da UFABC (Disponível em
˂http://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/images/guia_de_normalizacao_da_ufabc.pdf˃). Pede-se cuidado especial na identificação das
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referências bibliográficas, a qual deve seguir as normas da ABNT. O uso indevido do texto de terceiros configura-se plágio e uma
eventual constatação deste último implicará na atribuição do conceito F.
Bibliografia:
Além da bibliografia básica já apresentada no programa e cronograma de curso, bibliografia secundária será fornecida pelo professor
quando da realização de atividades sincrônicas.
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