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EMENTA (parte permanente) 

Estudo de tema ou temas específicos e pontuais sobre a relação entre Filosofia 

e as Ciências Humanas (Materialismo Histórico e Materialismo Dialético, Crítica das 

Filosofias do sujeito e da Representação, a noção de Interpretação). 

 

PROGRAMA (parte variável) 

Em sua apresentação de O Capital editado pela Boitempo em 2013, Jacob 

Gorender diz que se Marx  escreve, sem qualquer dúvida, uma obra de economia 

política, a amplitude com que concebe essa ciência supera, porém, os melhores 

clássicos burgueses e contrasta com a estrita especialização em que o marginalismo 

pretendeu confinar a análise econômica. E arremata: “é que O Capital constitui, por 

excelência, uma obra de unificação interdisciplinar das ciências humanas, com vistas 

ao estudo multilateral de determinada formação social. Unificação entre a economia 

política e a sociologia, a historiografia, a demografia, a geografia econômica e a 

antropologia” (op.cit., p. 31). E, nos permitimos acrescentar, a filosofia, pois, como 

vimos no curso do semestre anterior no qual privilegiamos A Ideologia Alemã (de Marx 

e Engels), o projeto de “abandonar a filosofia” não serve a sua liquidação, antes a uma 

nova compreensão/transformação de seu exercício crítico, de sua intervenção no 

presente histórico. Não é tampouco a filosofia apenas uma marca de sua juventude 

jovem-hegeliana: vale reproduzir o que diz Marx em 1873 no final do posfácio da 

segunda edição de O Capital: “...quando eu elaborava o primeiro volume de O Capital, 

os enfadonhos, presunçosos e medíocres epígonos que hoje pontificam na Alemanha 

culta acharam-se no direito de tratar Hegel como o bom Moses Mendelssohn tratava 

Espinosa na época de Lessing: como um “cachorro morto”. Por essa razão, declarei-

me publicamente como discípulo daquele grande pensador e, no capítulo sobre a 

teoria do valor, cheguei até a coquetear aqui e ali com seus modos peculiares de 

expressão. A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel não impede em 

absoluto que ele tenha sido o primeiro a expor de modo amplo e consciente, suas 

formas gerais de movimento. Em Hegel, a dialética se encontra de cabeça para baixo. 

É preciso desvirá-la, a fim de descobrir o cerne racional dentro do invólucro místico. 



Em sua forma mistificada, a dialética esteve em moda na Alemanha porque parecia 

glorificar o presente. Em sua configuração racional, ela constitui um escândalo e um 

horror para a burguesia e seus porta-vozes doutrinários, uma vez que, na intelecção 

positiva do existente, inclui, ao mesmo tempo, a intelecção de sua negação, de seu 

necessário perecimento. Além disso, apreende toda forma desenvolvida no fluxo do 

movimento, portanto, incluindo o seu lado transitório; por que não se deixa intimidar 

por nada e é, por essência, crítica e revolucionária” (op.cit., p.91).    

Mais ainda: nosso curso deste primeiro semestre de 2016 pretende começar 

uma (re)leitura de O Capital para tentar concluí-la no segundo semestre de 2017 

quandoos 150 anos de sua publicação (bem como os 100 anos da Revolução 

Russa) certamente serão objeto de muitos debates. Sim, Marx recebeu do editor 

Meissner as primeiras provas no dia de seu aniversário, em 5 de maio, quando fazia 

49 anos. Em meados de agosto de 1867 terminou de rever o último caderno de provas 

e em setembro, depois de pelo menos 16 anos de trabalho, seu livro sai enfim 

publicado em Hamburgo. Se nem todas as disciplinas que me couberem nos próximos 

semestres forem compatíveis com esta releitura, procuraremos mantê-la por meio do 

G-CEM/Grupo do Capital e Estudos Marxistas, por mim coordenado desde anos 

atrás, com encontros no mínimo mensais. Muito provavelmente a estenderemos para 

o primeiro semestre de 2018 quando os 200 anos do nascimento de Marx (e os 170 

anos do Manifesto de 1848) também serão objeto de estudos e debates. 

No início do curso daremos mais informações sobre nossa estratégia de leitura, 

agora apenas adianto que vamos começá-la pelo capítulo XXIV, “A assim chamada 

acumulação primitiva” (pp.785 a 833 in op.cit., a da Boitempo Editorial) pois aí a 

ausência de qualquer admiração pela burguesia conquistadora nos permitirá uma 

comparação com o Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels, publicado 

no início de 1848, em especial o primeiro de seus quatro capítulos, no qual “a 

burguesia desempenhou na história um papel iminentemente revolucionário” 

(Manifesto Comunista, Boitempo, SP, 1998, p..42). Adianto também que no final do 

semestre os alunos regularmente matriculados na disciplina Tópicos Especiais em 

Teoria das Ciências Humanas I serão avaliados por meio de um trabalho escrito 

sobre um trecho de O Capital a ser oportunamente definido. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

    Aulas expositivas. 
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