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Ementa:
O método dialético e a contribuição de Marx. Indicações para uma análise dialética da
sociedade. Categorias e definições fundamentais do método em Marx. O método e seus
desdobramentos históricos no campo do marxismo.
Apresentação:
A questão do Método nas Ciências Históricas desafia há séculos os cientistas e pesquisadores.
Vários são os autores que ofereceram contribuições fundamentais a esse debate e ao
desenvolvimento dessas ciências. Dentre eles, certamente podemos situar Marx que com sua
obra monumental instituiu uma interpretação original do método dialético.
A seguir, estão relacionados alguns temas em torno dos quais se organizarão as aulas e que
permitem apreender uma parte substantiva dessa contribuição. Naturalmente poderão ocorrer
acréscimos, na medida do interesse dos alunos.
Temas
1. Razão e história: as ciências humanas e sociais e o mundo moderno
2. Marx e os “marxismos”
3. Ciência e Ideologia
4. Ontologia e práxis: a historicidade do ser social
5. As formas sociais do trabalho: mediações e determinações
6. A questão do método: o método “correto”
7. O lógico e o histórico
8. O paradigma da contradição
9. Categorias e totalidade dialética
10. Exposição e Pesquisa
11. A economia política como objeto (Capital)
12. Método e pensamento marxiano
Metodologia / Avaliação
A disciplina constará de uma seqüência de aulas expositivas e discussões a partir da
bibliografia específica sugerida para o tema.
A avaliação do aproveitamento na disciplina será feita com base na participação nas aulas, em
especial nas discussões fundamentadas nas atividades preparatórias, e no trabalho final
versando sobre temática e bibliografia propostas pela disciplina.
Sistemática do curso:
A disciplina, que inicialmente constaria de uma sequência de aulas expositivas, seminários e
discussões presenciais, passará a ter suas atividades oferecidas por acesso remoto (por meio
da plataforma Zoom), em decorrência das medidas de isolamento social para prevenção da
contaminação pela COVID-19.
OBS: o link para acesso à plataforma será disponibilizado semanal e diretamente aos discentes
via grupo já constituído de WS e SIGAA.
As atividades serão assim distribuídas:
1. Aula expositiva com duração de 90 minutos no horário de 8:30 às 10:00 h das
quartas-feiras, seguida por um período de 60 minutos de discussão com
participação de todos os estudantes.
2. Atividade preparatória: o estudante deverá proceder ao estudo do texto base
indicado a cada tema/aula, relacionando apontamentos e/ou questões que serão
explicitadas oral e individualmente no segundo momento das aulas.
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