
CHF257 – Tópicos de História da Filosofia Contemporânea

Professor: Dr. Jorge Alberto

Discutir a noção de “ciências nobres” em Michel Foucault, questionando através

deste o privilégio tradicional dado à Matemática e a Física, identificando alguns

temas e obras fundamentais para o referido debate.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Introduzir o aluno na démarche geral da investigação foucaultiana;

● Discutir e tomar como fio condutor o artigo “Foucault e as ‘ciências nobres’: da

Aufklärung à ‘dignidade’ da Filosofia”, do prof. Dr. Jorge Alberto Rocha;

● Identificar alguns autores e correntes fundamentais que construíram uma

imagem sólida ou hegemônica das “ciências nobres”, a partir de certos autores

da Idade Moderna;

● Introduzir o aluno na compreensão da proposta racionalista de Kant, a partir dos

textos “Resposta à pergunta: que é o Esclarecimento” e “Prefácio à segunda

edição da Crítica da razão pura”;

● Introduzir o aluno na compreensão da proposta do Positivismo de Comte;

● Entender a proposta da Fenomenologia nascente, sobretudo apoiando-se em

Husserl;

● Abordar o texto foucaultiano “A vida: a experiência e a ciência”, mostrando

alguns hiatos do texto em relação à obra de Foucault e ao tema geral das

“ciências nobres”;

● Buscar entender, por fim, a noção de “crítica” em Michel Foucault.
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