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EMENTA (parte permanente) 
 

 

 

Discussões mais aprofundadas de questão ou questões específicas concernentes à teoria 

das Ciências Humanas (Historicismo de Dilthey, Manheim e a Sociologia do 

Conhecimento, Crítica da Cultura em abordagens interdisciplinares). 

 

 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

 

 

Neste segundo semestre de 2015, em Tópicos Especiais em Teoria das Ciências 

Humanas II, vamos estudar a relação entre a filosofia e as ciências humanas 

privilegiando a história em sua concepção materialista. O texto “condutor” do nosso 

curso será o manuscrito de Marx e Engels, de 1845/46, que teria sido abandonado, 

segundo os seus autores, à crítica roedora dos ratos: “A Ideologia Alemã: crítica da mais 

recente filosofia alemã em seus representantes L. Feuerbach, B. Bauer e M. Stirner, e do 

socialismo alemão em seus diferentes profetas”. Seus dois grossos volumes in octavo (a 

descrição é de Marx) são facilmente encontráveis pois foram recentemente (2007) 

 publicados, num único volume,  tanto pela Boitempo Editorial (tradução de Rubens 

Enderle) como pela Civilização Brasileira (tradução de Marcelo Backes). 

 

 

Na conclusão do Prefácio de 1859 à Critica da Economia Política, prefácio em que 

Marx nos dá o itinerário de seus estudos -- e faz a confissão acima do abandono da 

Ideologia Alemã à crítica dos ratos --, deixa claro que seus estudos foram o “resultado 

de uma pesquisa conscienciosa e demorada”. Vai além: citando Dante, põe na porta de 

entrada da ciência a inscrição que está na porta do inferno: “convém deixar aqui toda 

desconfiança, que neste lugar se despreze toda ofensa”. No decorrer do curso, portanto, 

procuraremos também discutir o que Marx entende por ciência. Antecipo que em 

minhas aulas levarei em conta a contribuição de G. Lukács (História e Consciência de 

Classe), de K. Korsch (Marxismo e Filosofia), de L. Goldmann (Epistemologia e 



Filosofia Política), de M.Löwy ( A Jaula de Aço: Max Weber e o marxismo weberiano) 

e de Paulo E. Arantes (Ressentimento da Dialética, em especial o apêndice com seus 

quatro ensaios sobre a Ideologia Alemã).  

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 

 

Aulas expositivas. 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

A ser definida durante o semestre. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA MÍNIMA 
 

 

 

Os textos previstos como bibliografia mínima constam na descrição do programa de 

ensino. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

 

 

 


