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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) 

 

 O curso será sobre Marx e seu processo de formação, com ênfase no que o levou a se 

tornar ao mesmo tempo um teórico de valor e um intelectual revolucionário. Os textos de Marx (e 

Engels) serão definidos (bem como as formas de avaliação) quando da apresentação do curso na 

última quinta de fevereiro (dia 28, tanto pela manhã como a noite). Adianto agora que recuaremos 

aos estudos universitários de Marx (segunda metade dos anos 1830). Daí a importância do livro 

de Michael Heinrich, "Karl Marx e o nascimento da sociedade moderna: biografia e 

desenvolvimento da obra" volume 1 (1818-1841), Boitempo, 1918 (471 págs), inclusive de seu 

apêndice, "As possibilidades da escrita biográfica hoje: sobre a metodologia em uma biografia de 

Marx". De sua introdução desde já recomendamos o ponto 2: "a cifra Marx". Para os anos 1840 

continua indispensável o livro de Michael Löwy, "A teoria da revolução no jovem Marx" 

(Boitempo, 2012 (218 págs), inclusive seu apêndice, "A redução da jornada de trabalho é a 

condição do reino da liberdade" (sobre o capítulo VIII de o capital.). De sua introdução já cabe ler 

o primeiro ponto: "observações metodológicas".O filme de Raoul Peck, "O jovem Karl Marx", de 

2017 (disponível no youtube) ajuda a situar Marx e Engels nos anos 1840. 

 Para os que se interessarem pelo curso, uma boa ideia de textos para além dos anos 1840 

(Marx vive até março de 1883) pode ser encontrada no site do Defi no programa da disciplina 

Teoria das ciências humanas (dada no segundo semestre de 2018 e sobre a concepção de história 

em Marx e W. Benjamin). 

 Em tempo, anoto que o curso na medida em que também cuidará de caracterizar os 

intelectuais que passaram para o campo do proletariado, buscou inspiração no livro de Michael 

Löwy, "Para Uma Sociologia dos Intelectuais Revolucionários: a evolução política de Lukacs 



(1909-1929), LECH/Livraria Editora Ciências Humanas, SP, 1979. Recomendamos a Introdução 

e o capítulo inicial que trata da intelligentsia anticapitalista (pags IX a XV e 1 a 92). Se der 

tempo, problematizaremos os documentos em apêndice, então inéditos e todos do jovem Lukacs: 

"Idealismo Conservador e Idealismo Progressista" (início de 19 18, com 8 págs), "O Bolchevismo 

Como Problema Moral" (fins de 1918, 7 págs) " Prefácio à "Greve de Massas" de Rosa 

Luxemburgo" (início de 1921, 9 págs). Anotamos ainda que para a leitura de A Ideologia Alemã 

no G-CEM/Grupo do Capital e Estudos Marxistas (a partir de fins de abril/início de maio), é 

indispensável a leitura do Apêndice do livro de Paulo Eduardo Arantes, "Ressentimento da 

Dialética: Dialética e Experiência Intelectual em Hegel (Antigos Estudos sobre o ABC da Miséria 

Alemã)". O Apêndice reúne "quatro ensaios de Almanaque sobre a Ideologia Alemã" (pags 363 a 

413). Importa também ler o prefácio de Bento Prado Júnior: "O Pressentimento de Kojève" (p. 9 a 

17) que é também sobre a escrita e a intervenção teórica de Paulo Arantes. 

 Na perspectiva de retomar a programação do Cineclube Campus Central no Anfiteatro 

400 com o filme Shoa de Maurice Lanzman (de 1985 e sobre o holocausto), recomendamos a 

leitura do ensaio "Sale Boulot: uma janela sobre o mais colossal trabalho sujo da história (uma 

visão no laboratório francês do sofrimento social)" que se encontra no Paulo Arantes de "O Novo 

Tempo do Mundo" (Boitempo, 2014, págs 101 a 140). E na medida em que - além de sinalizar 

alguns dos temas do livro - trata do gênero de prosa e do ensaísmo de Paulo Arantes, é importante 

ler o Prefácio de Marildo Menegat: Um intelectual diante da barbárie (p. 9 a 23). 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

Relatórios de leitura, seminários e trabalho escritos. 
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A bibliografia mínima já se encontra no corpo do programa acima. 
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