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Ementa:
O curso tem como objetivo abordar a questão sobre como Antonio Gramsci enfrenta o
problema da filosofia: quer dizer, a maneira na qual um dos maiores políticos e filósofos
italianos do século XX, o qual desenvolve uma original e inovadora filosofia - a
filosofia da práxis - interpreta a relação entre esta última e a filosofia entendida no
sentido tradicional. Durante do curso, leremos os textos nos quais Gramsci elabora a
filosofia da práxis e, ao mesmo tempo, critica os representantes das filosofias
tradicionais. As ideias sobre esses assuntos serão examinadas de acordo com seu
desenvolvimento cronológico. Um destaque particular será dado à questão sobre o
estatuto da filosofia: quer dizer, sobre como deva ser intepretado o papel desta última,
depois da subversão operada por Karl Marx.
Metodologia:
Aulas expositivas, discussão de textos selecionados, seminários, testes, debates.
Avaliação:
Projeto sobre o tema escolhido
Prova escrita
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