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EMENTA 

Objetivo do curso: 
 
 Apresentar as dimensões essenciais da teoria social de Marx, percorrendo  
detidamente suas três críticas ontológico-dialéticas fundamentais: a crítica da 
filosofia;  a crítica da economia política e a crítica da política.  
            Desse modo, o curso pretende apresentar um desenho abrangente da 
obra marxiana, buscando melhor compreender os elementos essências presentes 
em seu desenvolvimento, desde seus estudos de juventude até os de maturidade.           
            Para tanto, o curso percorrerá alguns dos principais textos do autor, 



prescindindo de leitura de comentadores e, assim, procurando oferecer uma 
melhor intelecção do conjunto de sua obra em sua formulação original e de seus 
principais significados e consequências para a teoria social contemporânea.    

 
 
PROGRAMA 

 

 Unidade I: A Gênese do Pensamento de Marx e suas primeiras 
críticas ontológicas fundamentais:  

 
- A superação do idealismo de Hegel: o primado da objetividade e a dimensão 
inter-relacional entre objetividade e subjetividade; 
- A crítica ao materialismo de Feuerbach: o resgate da subjetividade; 
- O primeiro esboço de crítica da economia política: alienação e estranhamento 
nos Manuscritos de 1844; 
- Materialismo, ser e consciência. 
 
Textos: 
- Crítica da Filosofia do Direito de Hegel – “Introdução ”, K. Marx, Boitempo, 
2005. 
- Manuscritos Econômico-filosóficos, item “O Trabalho Estranhado e 
Propriedade Privada”, K. Marx, Boitempo, 2004. 
- “Teses sobre Feuerbach ”, K. Marx e F. Engels, A Ideologia Alemã, 
Boitempo, 2007. 
- A Ideologia Alemã, Marx/Engels, Boitempo, 2007. 
 
 

 Unidade II: As Categorias Centrais da Teoria Social de Marx e sua 
Crítica da Economia Política 

 
- O trabalho como atividade vital e suas mutações na ordem do capital: trabalho 
concreto e trabalho abstrato; valor de uso e valor de troca; 
- Trabalho, valor e o fetichismo da mercadoria; 
- O processo de valorização: a criação da mais-valia (absoluta e relativa);  
- As formas de vigência da teoria do valor: o trabalho produtivo e improdutivo; 
- O Trabalho e a Produção material e imaterial.  
 
Textos: 
O Capital, Livro I, Cap. I (Itens 1, 2 e 4), V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII e XIV.  
Capítulo VI (Inédito), Ed. Ciências Humanas, SP. 
 
 
 
 



 Unidade III: A crítica da Política e a Emancipação Humana 
 
- A anatomia da sociedade civil e o Estado; 
- A crítica da política; 
- Os organismos de mediação: sindicatos e partidos; 
- Emancipação política e emancipação social.  
 
Textos: 
Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels, (1º e 2º Capítulos), 
Boitempo. 
A Guerra Civil em França, item III, Boitempo, 2011. 
Crítica ao Programa de Gotha, K. Marx, Boitempo, 2012.  
O 18 de Brumário, Marx, Boitempo, 2011. 
Miséria da Filosofia, Marx, Cap. II, § 5 (As Greves e a Coalizões Operárias) 
O Partido de Classe, II, Marx/Engels, Ed. Escorpião – Especialmente “Acerca de 
Indiferença em Matéria Política”, “Estatutos de Associação Internacional dos 
Trabalhadores”. 
 

 Unidade IV: Excurso: qual é o Método de Marx?  
 

- Marx e o primado ontológico na questão metodológica. 
 
Textos: 
O Método da Economia Política, in Grundisse, p.54-64, Boitempo, 2011.  
 

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

Aulas expositivas, segundo os itens acima referidos.  

 
BIBLIOGRAFIA  

Indicada junto com o programa, no item acima. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Em decorrência do cenário de ensino remoto, a avaliação da disciplina será 
discutida com os alunos no decorrer das aulas.  

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 

Será acertado em aula, junto com o monitor. 

 


