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Ementa e objetivos
Estudo de teoria marxista clássica e das principais correntes contemporâneas de inspiração marxista,
contemplando os conceitos propriamente sociológicos na obra de Karl Marx e Friedrich Engels. Obras
posteriores (estrutura social, poder político, ideologia). A questão do método dialético e a discussão
do caráter científico da teoria marxista face às contradições do capitalismo.
O objetivo é familiarizar as/os discentes com o pensamento e a teoria social marxistas, enfocando
sobretudo as obras de Marx (bem como textos em coautoria com Engels). Considera-se que, para além
dos amplos desenvolvimentos posteriores, esse olhar teórico seja central para compreender como outros autores organizaram suas abordagens, motivo pelo qual o estudo primordial será dedicado à leitura
e ao debate dos textos dos autores supracitados.
Programa
I. A proposta de teoria social de Marx
1 – Os manuscritos econômico-filosóficos
2 – A crítica ao idealismo alemão
II. O olhar histórico
3 – A interpretação histórica da luta de classes a partir da Revolução Francesa
III. A crítica da economia política
4 – O Capital. Crítica da economia política
5 – Marxismos contemporâneos
Bibliografia básica
ARRUZZA, Cinzia. “Considerações sobre gênero: reabrindo o debate sobe patriarcado e/ou capitalismo”. Outubro, n. 23, 1º sem 2015, p. 33-58.
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a leitura desta edição ou daquela publicada pela Boitempo Editorial).
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ARRUZZA, Cinzia. Dangerous Liaisons. The marriages and divorces of Marxism and Feminism.
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Métodos utilizados
Aulas expositivas, seminários discentes e discussão de textos em sala, sendo as leituras orientadas e
obrigatórias. A avaliação abrange seminários, um exercício de leitura a ser entregue ao professor e
uma prova dissertativa.
Avaliações
A avaliação está composta do seguinte modo (MF = Média Final):
Avaliação 1 – Seminário em grupo, nota em grupo (não individual) (20% MF)
Avaliação 2 – Exercício de leitura (os alunos devem entregar ao professor, individualmente, um pequeno texto sobre algum dos textos vistos no curso; o texto escolhido deve ser diferente em relação
àquele exposto no seminário, e deve ser entregue no dia correspondente ao texto) (20% MF)

Avaliação 3 – Prova final individual e dissertativa – com consulta (60% MF)
Os critérios das avaliações serão: clareza dos argumentos, articulação do tema e, quando for o caso,
síntese escrita dos conteúdos ministrados.
Os critérios de avaliação dos seminários são: a apresentação oral do texto indicado levando-se em
conta, sobretudo, a identificação das ideias centrais do/a autor/a, a clareza de exposição dessas ideias
e argumentos, a organização do grupo, incluindo sua capacidade de promover o debate em sala de aula,
bem como o respeito ao tempo delimitado.
Frequência
Para aprovação, cada estudante precisa obter presença igual ou superior a 75% (em 32 encontros presenciais, terças e quintas-feiras). Os créditos em atividades práticas são reservados à leitura e fichamento de textos. Logo, cada discente deve participar de, ao menos, 24 encontros presenciais.
Cronograma
Obs.: Apenas poderão realizar a avaliação substitutiva as/os discentes que apresentarem justificativa
documentada por escrito. A/o discente que tiver de se ausentar a alguma das avaliações em sala de
aula deverá contatar o docente a respeito da necessidade de realização a substitutiva. A avaliação versará sobre o conteúdo de todo o semestre.
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Conteúdo
Apresentação do curso
Introdução à obra de Marx, a partir de
uma releitura do Manifesto Comunista
I.1 Manuscritos econômico-filosóficos
(Caderno I: “Salário” e “Ganho do capital”/ Trabalho estranhado e propriedade privada) (seminário)
I.1 Manuscritos econômico-filosóficos

I.2 A ideologia alemã (“Feuerbach e a
história”, p. 29-66) (seminário)
I.2 A ideologia alemã (p. 67- 95) (seminário)
I.2 A ideologia alemã
II.3 O 18 Brumário – partes I a III (seminário)
II.3 O 18 Brumário – partes IV a VII
(seminário)
II.3 O 18 Brumário
III.4 A crítica da economia política e o
método marxiano (Grundrisse e Para a
Crítica da Economia Política) (seminário)
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III.4 A crítica da economia política e o
método marxiano (Grundrisse e Para a
Crítica da Economia Política)
III.4 O Capital – Capítulo 1, A mercadoria (seminário)
III.4 O Capital – Capítulo 1, A mercadoria
III.4 O Capital – Capítulos II e III (O
processo de troca / O dinheiro, ou a circulação de mercadorias (seminário)
III.4 O Capital – Capítulos II e III (O
processo de troca / O dinheiro, ou a circulação de mercadorias
III.4 O Capital – Capítulo IV (A transformação do dinheiro em capital)
III.4 O Capital – Capítulos V e VI (O
processo de trabalho e o processo de
valorização / Capital constante e variável)
III.4 O Capital – Capítulo VII (A taxa
de mais-valia)
III.4 O Capital – Capítulo VIII (A jornada de trabalho)
III.4 O Capital – Capítulos IX e X
(Taxa e massa de mais-valia / O conceito de mais-valia relativa)
III.4 O Capital – Capítulos XI e XII
(Cooperação / Divisão do trabalho e
manufatura)
III.4 O Capital – Capítulo XIII (Maquinaria e grande indústria)
III.4 O Capital – Capítulo XIII (Maquinaria e grande indústria)
III.5 História e Consciência de Classe
(seminário)
III.5 História e Consciência de Classe
III.5 Capitalismo e patriarcado (seminário)
III.5 Capitalismo e patriarcado
A definir
Prova dissertativa e individual
Prova substitutiva (ausência justificada)
Devolução das avaliações e entrega
das menções

