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Ementa:
O curso tem como objetivo abordar a questão sobre como Antonio Labriola e Antonio
Gramsci enfrentam o problema da filosofia da história e sobre como o segundo
desenvolva as ideias do primeiro a respeito desse assunto. Para ambos, enfrentar o
problema da filosofia da história significa abordar a relação entre o materialismo
histórico (ou filosofia da praxis) e as filosofias especulativas. A filosofia da praxis, para
Labriola, é a negação de toda ideologia e racionalismo, ou seja do preconceito de que
“as coisas na sua existência e explicação respondam a uma norma, a um ideal […] a um
fim, de maneira explícita ou implícita”. Mas a negação, ou o fim, da ideologia coincide
com o fim da filosofia da história, isto é, com a ideia de que a história persiga um
desenho: ao ser que, para Labriola, tal como para Gramsci, a própria ideologia é a
identificação da teoria (crítica) com uma forma de prática, ou seja, de atividade
histórica. Desta forma, o fim da ideologia coincide com (e com a teorização sobre) a
teoria que se torna história, isto é, com a “imanência” da teoria na história, pois a teoria
perde o seu caráter especulativo. Durante do curso, leremos os textos nos quais Labriola
e Gramsci elaboram sua concepção filosófica, da dialética e da imanência, incluídos os
nos quais são contidas as suas críticas aos representantes das filosofias tradicionais. Um
destaque particular será dado à questão da imanência em Gramsci, como
desenvolvimento de ideias do próprio Labriola, e como base pela sua crítica à filosofia
da história.
Metodologia:
Aulas expositivas, discussão de textos selecionados, debates.
Avaliação:
Prova escrita e oral
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Bibliografia complementar será divulgada em cada aula, assim como serão entregados
textos fotocopiados e/ou digitalizados e traduzidos para o português.

