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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) 

Nosso curso pretende acompanhar o desenvolvimento político-filosófico dos jovens Marx e Engels no 

decorrer da década de 1840 {se um título fosse preciso para ilustrá-lo, este remeteria a dois influentes 

jornais: “Da Gazeta Renana (1842/43) a Nova Gazeta Renana (1848/49)} --, tendo como pressuposto 

algumas medidas propostas por Michael Löwy na Introdução à sua tese de doutoramento (sob orientação 

de Lucien Goldmann), A Teoria de Revolução no Jovem Marx/La théorie de la révolution chez le jeune 

Marx (Paris, Éditions Sociales, 2ª ed., 1997 ( com  apresentação de Rodnei Antonio do Nascimento e 

prefácio à reedição pelo autor, editadas tanto pela Vozes (2002) como pela Boitempo em 2012),-- em 

especial a de Inserir essa evolução na totalidade histórico-social, de que faz parte, nos quadros sociais que 

a condicionam: a sociedade capitalista do século XIX, o movimento operário anterior a 1848 (Marx em 

Paris se constitui num momento decisivo de sua formação e, consequentemente, no programa do curso), 

a intelligentsia jovem-hegeliana, etc. Isso não significa que a evolução do pensamento do jovem Marx [e 

do jovem Engels, acrescentamos nós] é um simples “reflexo” dessas condições econômicas, sociais, 

políticas, mas que ela não pode ser “explicada” em sua gênese e “compreendida” em seu conteúdo sem 

essa análise sócio-histórica ( a importância da história em Marx e Engels é imensa: na Ideologia Alemã 

(1845) chegam a escrever: “conhecemos uma única ciência: a ciência da história”). Nem tampouco quer 

dizer que o pensamento de Marx “pertence ao século XIX”. Mediante a realidade social do século XIX, 

Marx [e Engels] descobri(ram) as características essenciais do capitalismo, do proletariado, da revolução 

socialista, enquanto tais. Levamos também em conta uma outra medida proposta pelo Prof. Löwy: não 

separar artificialmente, na análise do conteúdo da obra, os “juízos de fato” dos “juízos de valor”, “ciência” 

da “ética” – a categoria marxista da práxis é precisamente a superação dialética dessas contradições. Da 

mesma forma, não separar a obra teórica de Marx de sua atividade prática, “o homem de ciência” do 

“homem político.  

 

Na medida do possível pretendemos também problematizar a relação entre Marx e Engels: se nesses anos 

1840 aparecem como uma indestrutível unidade, no período da Segunda Internacional a "separação" se 

impõe e na proporção em que Engels passa a ser responsabilizado pelo marxismo nele dominante, um 

marxismo de corte determinista, positivista. 

 

Como esta é ainda uma versão preliminar e ao mesmo tempo ampla do programa (com o objetivo de 

apenas informar os interessados), da bibliografia complementar-- {além da centralidade 

de trechos dos principais textos de Marx e Engels do período (anos 1840) e em sua maioria já editados 



pela Boitempo tendo como base a segunda MEGA/Marx Engels Gesamtausgabe, a edição completa e 

histórico-crítica ainda não finalizada, tais como: Os Despossuídos: debates sobre a lei referente ao furto da 

madeira; Crítica da Filosofia do Direito de Hegel (leremos um e outro de seus parágrafos, em especial os 

referentes ao poder governamental, entre os parágrafo 287 e 297, e também a Introdução a CFDH, 

publicada nos Anais Franco-Alemães em fevereiro de 1844 e que está em apêndice na edição da Boitempo 

de 2005, pp 145 a 157. Não deixaremos, é claro, de apresentar a nossa leitura, baseada em Marcuse e em 

François Châtelet do Hegel dos Princípios da Filosofia do Direito, de 1821, e do qual Marx transcreve e 

comenta os parágrafos 267 a 213; Sobre a Questão Judaica ( primeira parte: Bruno Bauer, Die 

Judenfrage, que inclui as cartas de Marx a Ruge publicadas nos Anais Franco-Alemães);  Esboço para 

uma Crítica da Economia Política (o esboço de Engels que Marx chamou de genial); A Situação na 

Inglaterra (de Engels sobre Past and Present, de Thomas Carlyle, London, 1843, que, assim como o Esboço, 

foi também publicado nos Anais Franco-Alemães, pela Ediciones Martinez Roca, Barcelona, 1973: Los 

Anales Franco-Alemanes, por A. Ruge e K. Marx. Do Esboço há uma tradução brasileira, revista por José 

Paulo Netto, no Engels - Política,  por  ele organizado, para a coleção Grandes Cientistas Sociais, volume 

17, da Editora Ática, SP, 1981; Manuscritos econômico-filosóficos (a parte sobre trabalho estranhado e 

propriedade privada); Glosas críticas ao artigo "O Rei da Prússia e a Reforma Social" de um prussiano  (o 

prussiano é Arnold Ruge e o artigo, de agosto de 1844, trata da greve dos tecelões da Silésia, incluído em 

Marx/Engels, Lutas de Classes na Alemanha (título e edição da Boitempo), junto com o poema de Heine, 

Os tecelões da Silésia/Die Schlesischen Weber); A Sagrada Família ou a crítica da Crítica crítica: contra 

Bruno Bauer e consortes (O Mistério da construção especulativa e as Campanhas da Crítica Absoluta, em 

especial a Batalha da Crítica contra a Revolução Francesa); A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra 

(acrescido da apresentação de Hobsbawm para este clássico de Engels, na edição portuguesa da 

Afrontamento e da apresentação de José Paulo Netto para a edição Boitempo); A Ideologia Alemã 

(primeira parte, sobre Feuerbach); As onze teses sobre Feuerbach; A Miséria da Filosofia:resposta à 

Filosofia da Miséria do Senhor Proudhon ( A Metafísica da Economia Política e a Carta de Marx a 

Annenkov, de janeiro de 1846); Discurso sobre o livre-cambismo (de Marx e numa das reuniões da 

Associação Democrática de Bruxelas, no inicio de 1848); Manifesto do Partido Comunista e artigos (a 

determinar) da Nova Gazeta Renana. Veremos ainda o Prefácio de Engels as Guerras Camponesas na 

Alemanha (Editorial Grijalbo, SP. 1977), que apareceu não no Jornal mas na Revista de mesmo nome, em 

1850, nos números 5 e 6 da Nova Gazeta Renana, revista econômico-política, dirigida por Marx em 

Hamburgo; -- da bibliografia complementar, começávamos a dizer acima, apenas anunciamos que a 

discussão do marxismo será feita a partir do marxismo ocidental, em especial do Sartre de Questões de 

Método (fins dos anos 1950), texto editado junto com  a Crítica da Razão Dialética ( Gallimard, 1960): ver o 

Prefácio à edição francesa da Crítica da Razão Dialética ( tradução Bento Prado Júnior, coleção Os 

Pensadores, no volume editado junto com Heidegger).  Na medida em que no processo de formação de 

Marx e Engels se consolida uma concepção de história, outros clássicos (Tocqueville, Weber, Lukács. 

dentre outros) também serão brevemente apresentados. Clássicos que sob perspetivas e orientações 

diversas tematizaram o desenvolvimento da sociedade burguesa e a expansão das fronteiras do 

capitalismo; tematizaram o nascimento da história mundial (- Marx nos Grundrisse escreve que a história 

universal nem sempre existiu: a história como história universal é um resultado -),  tornando-se pelo seu 

legado teórico referências do conhecido processo de globalização. Anotamos com Hobsbawm (in A Era dos 

Impérios, 1875-1914)  que no ultimo quartel do Oitocentos (século XIX) o mundo em alguma medida já se 

apresentava genuinamente global. E com Marx (in Manifesto de 1848) que a burguesia por meio da 



exploração do mercado mundial deu um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países 

(...) o antigo isolamento local e nacional, onde cada um se auto-satisfazia, cede lugar às relações 

universais, a uma interdependência universal das nações (...) O capital, em uma palavra, cria o mundo à 

sua imagem. Por último, anotamos ainda que para introduzir o marxismo no Brasil, utilizaremos a t ese de 

doutorado de Leandro Konder (defendida na UFRJ em 1987), "A Derrota da Dialética: a recepção das idéias 

de Marx no Brasil até o começo dos anos trinta" (Editora Campus, Rio, 1988, reeditada pela Expressão 

Popular em 2009). Muito em breve, quando do início do curso, na segunda semana de agosto, atividades 

complementares também serão apresentadas. 

 

 

Adendo em 05/08: dadas as boas vindas aos novos alunos e aos que já frequentaram os meus últimos 

cursos, além de desenvolver e apontar os textos que serão discutidos em sala dentre os levantados 

acima (22/07), nos comprometemos, também na medida do possível, com (1) a projeção/discussão de 

filmes no Cineclube Campus Central (em especial com a Mostra: Da Revolução Francesa ao Manifesto 

de 1848, com pelo menos dois dentre os seguintes filmes: Casanova e a revolução/La Nuit de 

Varennes, 1982, de Ettore Scola; Danton, o processo da revolução/Danton, 1982, de Andrzej Wajda; 

Waterloo/Idem, 1970, de Serguei Bondartchouk); Allonsanfan/Idem, 1974, dos irmãos Paolo e Vittorio 

Taviani, além de O Jovem Karl Marx/Der Junge Karl Marx, de Raoul Peck, 2017); com (2 ) uma incursão 

pelas revistas Crítica Marxista (atualmente no número 48) e Margem Esquerda (atualmente no 

número 32) em especial seus artigos sobre a Nova MEGA e também pelo blog Marxismo 21, criado em 

agosto de 2012, com seus indispensáveis dossiê(s); com (3) notas de leituras (minhas) sobre as 

biografias de Marx e Engels recentemente editadas: de Tristram Hunt, Comunista de Casaca: a vida 

revolucionária de Friedrich Engels (Record, 2010); de Jonathan Sperber, Karl Marx: uma vida no século 

XIX (Amarilys, 2014); de Gareth Stedman Jones, Karl Marx: grandeza e ilusão ( Companhia das Letras, 

2017); de Marcello Musto, O Velho Marx:uma biografia de seus últimos anos, 1881-1883 (Boitempo, 

2018) e de Michael Heinrich, Karl Marx e o nascimento da sociedade moderna: biografia e 

desenvolvimento de sua obra, Volume I, 1818-1841( Boitempo, 2018) e com (4) a continuidade do G-

CEM/Grupo do Capital e Estudos Marxistas: retomaremos na ultima semana de agosto (e daí a cada 

duas ou três semanas) as leituras que começamos a fazer dos prefácios/posfácios e dos capítulos da 

última seção do Livro I de O Capital, bem como do capítulo do Capital (primeira seção: o processo de 

produção do capital) dos Grundrisse/Manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da 

economia política, ambos editados pela Boitempo. Anotamos ainda que para contemplar os dois 

jornais que balizam o nosso curso, são indispensáveis: Marx, Liberdade de Imprensa (coleção L&PM 

Pocket, 1999) e Marx, Nova Gazeta Renana, Educ (editora da PUC-SP), 2010, com tradução e 

apresentação de Lívia Cotrim. No decorrer do curso outros complementos bibliográficos serão 

indicados. Recomendo uma boa olhada tanto no programa da disciplina Filosofia Política IV, dada no 

primeiro semestre de 2019, e na parte variável da atual disciplina (Tópicos Especiais em Teoria das 

Ciências Humanas I) quando também dada por mim no primeiro semestre de 2016: ambas no site do 

nosso Departamento.  Prof. Emmanuel Appel.  


