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EMENTA (parte permanente) 
 

Estudo aprofundado de autores da Filosofia Política, como Platão, Aristóteles, 

Maquiavel, Locke, Hobbes, Rousseau, Kant, Marx, Hegel, Arendt, Schmitt, Benjamin, 

Adorno, Habermas, Foucault, Derrida, Agamben. 

 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

 

Assunto: primeira parte do programa de Filosofia Política IV 

Quanto à primeira parte do programa de Filosofia Política IV/HF311, lembro que o 

jovem Marx da "Questão Judáica" /Zur Judenfrage) foi publicado como artigo nos 

Anais franco-alemães em fevereiro de 1844 (junto com a "Introdução à Crítica da 

Filosofia do Direito de Hegel"/Zur kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie) e tem duas 

partes (I. Bruno Bauer, A questão judáica/Die Judenfrage; II. Bruno Bauer, A 

capacidade dos atuais judeus e cristão de ser livres). Somadas não chegam a 40 páginas 

(na tradução de Vladimir Gomide, de 1969, que se encontra na pasta 85 do Xerox da 

Amintas, ao lado do pátio da reitoria). No "A teoria da revolução no jovem Marx", de 

Michael Löwy (livro indispensável em nossa leitura de Marx e que se encontra na pasta 

80) há, na primeira parte, algumas páginas ( não passam de um pouco mais de 10) que, 

nesse início do curso, vão ajudá-los a situar os dois artigos. Por enquanto e até a quinta ( 

27/02) as leituras de vocês são apenas essas. Na sequencia, não deixem de incluir O 

Partido da Inteligência (9 págs), de Paulo Eduardo Arantes, in “Ressentimento da 

Dialética: dialética e experiência intelectual em Hegel/antigos estudos sobre o ABC da 

miséria alemã “(Paz e Terra, SP/Rio, 1996). Abraços. Emmanuel.  

 

Como ainda não li com o devido cotejo, não posso avaliar a tradução de "Sobre a 

questão judaica" que saiu pela Boitempo, mas a inclusão de três cartas (de 1843) de 

Marx a Ruge sobre os Anais Franco-Alemães, além de uma apresentação e posfácio de 

Daniel Bensaïd, valorizam muito esta edição. Na segunda parte do posfácio há 

referências aos ensaios de Claude Lefort e Norberto Bobbio que utilizaremos no curso e 

que são representativos, em meados e final dos anos 1970, da polêmica suscitada pelo 

texto de Marx, por sua (dele, Marx) crítica aos direitos do homem, por sua declaração 

de insuficiência da emancipação política frente a emancipação humana, Dentre outros, 

os ensaios são os seguintes, de Lefort: "Direitos do homem e política"(escrito em 1979 e 

incluido em "A Invenção Democrática; os limites da dominação totalitária, tradução de 

Isabel Maria Loureiro, Brasiliense,"segunda edição, SP, 1987); de Bobbio: "Existe uma 

doutrina marxista do Estado?"e "Quais as alternativas para a democracia representativa" 



(ambos incluídos em "Qual Socialismo?:discussão de uma alternativa, tradução de Iza 

de Salles Freaza, segunda edição, Paz e Terra, Rio/SP, 1983). Os de Bobbio, escritos em 

fins 1975/início 1976, também podem ser encontrados em “O Marxismo e o Estado”, 

traduzido dos Quaderni di Mondoperaio (edizioni Avanti, Roma, 1976, editado pela 

Graal, RJ, 1979. 

Ainda quanto a “Questão Judáica”, também faremos uso da Introduction de François 

Châtelet para a édition bilingue À propos de la Question Juive/Zur Judenfrage, editada 

na coleção Connaissance de Marx pela Aubier Montaigne, Paris, 1971. 

 

 

Assunto: da segunda e última parte do programa de Filosofia Política IV/HF311 

Adianto que na segunda parte do programa vamos nos deter nas obras de Marx (e 

Engels) do ciclo revolucionário de 1848 , em especial “As Lutas de Classes na França 

de 1848 a 1850” (com a introdução de Engels à edição de 1895) e “O 18 de Brumário de 

Luis Bonaparte”, de 1852 (com o epílogo de Herbert Marcuse à edição de 1965 e 

especial atenção a sua pergunta: “Mas como se chegou a essa situaçao em que a 

sociedade burguesa só pode ainda ser salva pela dominação autoritária, pelo exército, 

pela liquidação e traição das suas promessas e instituiçoes liberais?”). Em breve 

enviarei as referências das edições e dos principais comentadores bem como o 

cronograma das leituras. 

 

Tema do trabalho (que no máximo deve ser entregue na primeira semana de junho): 

contextualizar e comentar a seguinte afirmação de Marx ( in Sobre a Questão Judaica): 

 

“A segurança é o conceito social supremo da sociedade burguesa, o conceito de polícia, 

no sentido de que...”/Die Sicherheit ist der höchste soziale Begriff der bürgerlichen 

Gesellschaft, der Begriff der Polizei, dass die... 

 

Por último, aproveito para lembrar que a partir do segundo sábado de abril (dia 12, 9hs, 

no Defi/Ufpr), o G-CEM/ Grupo do Capital e Estudos Marxistas prestará sua 

colaboração à continuidade do projeto do Cineclube do Campus Central que – conforme 

anteriormente divulgado – tem como primeira temática: Cinema e ditadura civil-militar 

no Brasil. Após uma reapresentação-síntese do projeto do cineclube, daremos início à 

discussão dotexto de Paulo Eduardo Arantes, “1964, o ano que não terminou” (xerox na 

pasta 79 da copiadora da Amintas) e que se encontra no livro editado pela Boitempo em 

2010 ”O que resta da Ditadura: a exceção brasileira”, um conjunto de artigos 

organizados por Edson Teles e Vladimir Safatle ( inicialmente para um Seminário 

realizado na USP em 2008). Antecipo que a estratégia da leitura e do olhar sobre o 

Brasil contemporaneo levará em conta o que afirmam os organizadores na apresentação 

do livro (não sem antes se referir a sua especificidade, não foi como as outras, há uma 

“exceção brasileira”): “ela se mede não por meio da contagem dos mortos deixados para 

trás, mas através das marcas que deixa no presente, ou seja, através daquilo que deixará 

para frente, Neste sentido, podemos dizer com toda a segurança, a ditadura brasileira foi 

a mais violenta que o ciclo negro latino-americano conheceu” (p.10). 

 

 



Os interessados em participar devem solicitar até fins de março o envio da sequência de 

e-mails sobre o reinício do processo de montagem do cineclube e de sua primeira 

programação. 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 

Aulas expositivas. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

Na descrição do Programa. 

BIBLIOGRAFIA MÍNIMA 
 

 

Na descrição do Programa. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

 

Na descrição do Programa. 

 

 


