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I - OBJETIVOS 

 

(A) - Introdução a algumas questões do marxismo. 

 

(B) - Compreender as transformações da filosofia política no século XVI, 

através da investigação dos motivos e dos caminhos do recurso à História 

praticada pela reflexão jurídica e política. 

 

(C) - O principal objetivo do curso será desenvolver no aluno a capacidade de 

analisar um texto filosófico.  

        Terá, portanto, um caráter basicamente instrumental. O texto a ser 

analisado ao longo do curso é o Tratado sobre os Princípios do 

Conhecimento Humano de G. Berkeley. A eleição do texto foi feita tendo-se  

em vista a conveniência do mesmo para a realização dos objetivos propostos.  

Sua extensão e grau de dificuldade pareceram compatíveis com a idéia de 

oferecer a um aluno de primeiro ano material para uma análise razoavelmente 

detalhada ao longo de quinze semanas. 

 

II - CONTEÚDO 

(A) - 1) Aulas Expositivas 

  I   a. O marxismo da II Internacional 

      b. Marxismo e Filosofia: Lukacs, M.Ponty 
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      c. Marxismo e História da Filosofia 

 

 II  a. A "miséria alemã" 

      b. Condições históricas e quadro teórico da elaboração do conceito 

de  ideologia. 

 

            III a. A alienação nos Manuscritos de 1844 

      b. A questão do fetichismo no Livro I de O Capital 

 

 IV     Técnica e ciência como ideologia - Habermas 

(B)     1. Da filosofia prática dos antigos à reflexão política dos humanistas. 

    2. A retomada dos historiadores romanos pelos humanistas. 

    3. História da Salvação, História da Igreja e a Crítica Protestante. 

    4. Leitura dos "Discorsi": Maquiavel e a História da Roma republicana. 

    5. Leitura dos "Seis livros da República"de Jean Bodin: A História 

Universal e o Direito Público comparado. 

 

(C) O projeto epistemológico de Locke. 

 A representação do mundo exterior: qualidades primárias e secundárias. 

 O papel estratégico da abstração. 

 A crítica de Berkeley às idéias abstratas. 

 A matéria abstrata e as idéias concretas. 

 Reacomodação dos conceitos (existência, imaginação/realidade, 

causalidade, percepção, etc.) 

 O espírito divino: um mundo ordenado e sem lacunas. 

 O conhecimento das idéias. 

  As ciências naturais. 

  As matemáticas. 

 O conhecimento dos espíritos. 

  Minha mente. 

  Outras mentes 

  A visão de Deus. 
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  2) Seminários 

 

  (A) Trechos de A Ideologia Alemã, Manuscritos de 1844, O Capital, 

Técnica e 

   Ciência como Ideologia. 

 

 (B) Filosofia Política e História: o recurso à História na Filosofia Política 

do Séc. 

       XVI   (Maquiavél e Bodin) 

 

III - MÉTODOS UTILIZADOS 

 (A) - Aulas expositivas e seminários 

 (B) - Aulas expositivas e seminários 

 (C) -Cada aula estará dividida em duas partes - uma aula expositiva e 

um seminário. A aula expositiva estará sempre centrada no tema do seminário 

da aula anterior. Nos seminários, cada  expositor terá a seu cargo alguns 

parágrafos previamente designados e deverá fazer a exposição de cada um 

deles em duas etapas: (i) explicitando o objetivo geral do parágrafo e as  

etapas cumpridas na consecução do mesmo; (ii) respondendo a questões de  

compreensão formuladas pelo professor. 

 

IV - ATIVIDADES DISCENTES 

 

 (A) - Seminários, provas, dissertações 

 (B) - Leitura de textos indicados em aula e Seminários (Pede-se que os 

alunos leiam o livro de Burck harót - conforme bibliografia - antes do curso ou 

na  primeira quinzena de Agosto). 

 (C) - Seminários, provas, dissertações. 

 

V- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 (A) - Seminário em grupo, trabalho individual e provas individuais. 

 (B) - Seminários e dissertações. 

 (C) - Cada aluno deverá ter, ao final do semestre, uma nota referente a 

pelo menos um seminário. No último dia de aula, será realizada uma prova. A 
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nota da prova terá peso 2 (dois); a do seminário, peso 1 (um). A prova final 

terá sido bem sucedida se tornar a leitura atenta do Tratado  uma condição 

necessária para a aprovação do aluno; terá excedido os limites do curso se 

não a tornar também suficiente. 
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