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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) 

Trabalharemos neste segundo semestre de 2016 o Prefácio da primeira e o 

Posfácio da segunda edição de O Capital de Marx bem como suas duas 

primeiras Seções (-- as que incluem os quatro primeiros capítulos, os que tratam 

da mercadoria, de seus dois fatores: valor de uso e valor (substancia do valor, 

grandeza do valor), do duplo caráter do trabalho representado nas mercadorias, da 

forma do valor ou o valor de troca, da forma do valor simples e da forma do valor total, 

da forma do valor universal, da forma-dinheiro, do caráter fetichista da mercadoria e 

seu segredo; do processo da troca; do dinheiro ou da circulação de mercadorias, da 

medida dos valores, da metamorfose das mercadorias, do curso do dinheiro, da 

moeda, do entesouramento, do dinheiro mundial; da transformação do dinheiro em 

capital: da fórmula geral do capital, das contradições da fórmula geral, da compra e da 

venda da força de trabalho) na tradução de Rubens Enderle editada pela Boitempo 

--, SP, 2013). Embora não pareça muito, suas razões podem ser encontradas no breve 

Prefácio da edição francesa de 1872 dirigido ao cidadão (e editor) Maurice La Châtre: 

"Aplaudo vossa ideia de publicar a tradução de O Capital em fascículos. Sob essa 

forma, o livro será mais acessível à classe trabalhadora e, para mim, essa 

consideração é mais importante do que qualquer outra. Esse é o belo lado de vossa 

medalha, mas eis seu lado reverso: o método de análise que empreguei, e que ainda 

não havia sido aplicado aos assuntos econômicos, torna bastante árdua a leitura dos 

primeiros capítulos, e é bem possível que o público francês, sempre impaciente para 

chegar a uma conclusão, ávido por conhecer a relação dos princípios gerais com as 

questões imediatas que despertaram suas paixões, venha a se desanimar pelo fato de 

não poder avançar imediatamente. Eis uma desvantagem contra a qual nada posso 

fazer, a não ser prevenir e premunir os leitores ávidos pela verdade. Não existe uma 



estrada real para a ciência, e somente aqueles que não temem a fadiga de galgar 

suas trilhas escarpadas têm chance de atingir seus cumes luminosos”. 

Paralelamente faremos uma brevíssima incursão a um momento do 

pensamento russo marcado pelo debate sobre o Ocidente (ou sobre a Rússia, se visto 

do ocidente), uma incursão aos antecedentes, vamos dizê-lo assim, da Revolução 

Russa(cujo centenário, assim como os 150 anos de O Capital, serão objeto de 

estudos e debates no segundo semestre de 2017), levando sobretudo em conta que 

Marx nos últimos anos de sua vida passa a dar maior atenção a Rússia: no final 

do prefácio a segunda edição russa do Manifesto do Partido Comunista, de 1882, ele e 

Engels escrevem: "O Manifesto Comunista tinha como tarefa a proclamação do 

desaparecimento próximo e inevitável da moderna propriedade burguesa. Mas na 

Rússia vemos que ao lado do florescimento acelerado da velhacaria capitalista e da 

propriedade burguesa, que começa a se desenvolver, mais da metade das terras é 

possuída em comum pelos camponeses. O problema agora é: poderia 

a obshchina (comunidade rural) russa -- forma já muito deteriorada da antiga posse 

em comum da terra -- transformar-se diretamente na propriedade comunista? Ou, ao 

contrário, deveria primeiramente passar pelo mesmo processo de dissolução que 

constitui a evolução histórica do Ocidente?" (in Manifesto Comunista de Marx e 

Engels, tradução de Alvaro Pina, Boitempo Editorial, SP, 1998, p.73). A importância 

dessa questão já aparece alguns anos antes em duas cartas de Marx: uma de fins de 

1877, dirigida à Redação da Otetschestwennyje Sapiski (importante revista político-

literária russa que atravessou boa parte do sec. XIX: apareceu em São Petersburgo 

por volta de 1820 e foi fechada pela censura czarista em 1884), na qual após afirmar 

que "o seu capítulo sobre a acumulação primitiva não pretende senão traçar a via pela 

qual, na Europa Ocidental, a ordem econômica capitalista saiu das entranhas da 

ordem econômica feudal; expor, portanto, o movimento histórico que, ao divorciar os 

produtores de seus meios de produção, converteu os primeiros em assalariados 

(proletários no sentido moderno da palavra) e os detentores dos últimos em 

capitalistas" – referindo-se ao seu crítico, pergunta – e dá uma resposta de inegável 

importância teórico-metodológica -- que aplicação ele poderia fazer de seu esboço 

histórico? Somente este: se a Rússia tende a tornar-se uma nação capitalista a 

exemplo das nações da Europa Ocidental -- e, durante os últimos quinze anos, ela fez 

muitos esforços nessa direção -- ela não há de consegui-lo sem ter transformado 

prioritariamente boa parte de seus camponeses em proletários; (...). Isso é tudo! Mas é 

muito pouco para o meu crítico: ele precisa metamorfosear absolutamente meu 

esboço histórico da gênese do capitalismo na Europa Ocidental em uma teoria 

histórico-filosófica da marcha geral, fatalmente imposta a todos os povos, quaisquer 



que sejam as condições em que estejam localizados, (...)" (in Marx Engels História, 

coletânea organizada e apresentada por Florestan Fernandes, volume 36 da 

coleção Grandes Cientistas Sociais, Editora Ática, SP, 1983, p.449). A outra, do início 

de 1881, (que a edição Boitempo traz em apêndice, págs. 849/50) é uma resposta 

a cidadã Vera Ivanovna Zazulitch (que mais tarde faria parte do grupo Osvobodjdenie 

Truda/Emancipação e Trabalho e que lhe havia perguntado sobre as possibilidades do 

desenvolvimento histórico da Rússia, especialmente sobre o destino das comunas 

aldeãs) afirmando que “na base do sistema capitalista reside, portanto, a separação 

radical entre produtor e seus meios de produção [...] a base de toda essa evolução é a 

expropriação dos agricultores (cultivateurs). Ela só se realizou de modo radical na 

Inglaterra [...] Mas todos os outros países da Europa Ocidental percorrem o 

mesmo mouvement. Portanto, a “fatalidade histórica” desse processo está 

expressamente restrita aos países da Europa ocidental [...].  

Para refletir sobre as questões contidas nesta incursão e, ao mesmo tempo, retornar 

ao Capital utilizaremos alguns dos mais importantes textos de Karl Korsch dos anos 

1920 e 1930, como Marxismo e Filosofia, de 1923, e Karl Marx, de 1938, e, em 

especial, a Introdução que fez para a sua edição de O Capital em 1932. 

No início do curso em agosto complementaremos a bibliografia. Para a 

avaliação, um trabalho escrito a ser entregue no final de novembro/início de dezembro. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

    Aulas expositivas. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Trabalho escrito a ser entregue no final de novembro/início de dezembro. 
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