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O curso será centrado na leitura do Livro I do Capital (1867), de Karl 

Marx (1818-1883), no momento em que nos aproximamos da 

celebração dos 150 anos de publicação do Capital (2017) e do 

bicentenário do nascimento de Marx (2018).  

 

O curso visa cinco objetivos centrais: apresentar uma introdução à 

leitura do Capital e à obra de Marx; articular elementos da filosofia, 

da economia, da sociologia, da antropologia, da política e da história 

na leitura crítica da obra magna de Marx; desenvolver ao longo do 

curso uma ampla contextualização histórica e filosófica da obra de 

Marx, acompanhada de considerações metodológicas sobre as 

relações entre a filosofia e a história; apresentar algumas das 

principais críticas e polêmicas causadas pela obra de Marx na 

história do pensamento, buscando, particularmente, apresentar 

alguns dos debates centrais que se travaram na história do 

marxismo e de suas diversas correntes; por fim, considerando que as 

categorias elaboradas por Marx são categorias históricas, que dizem 

respeito às formas concretas da economia e da sociedade capitalista 



em seu processo de desenvolvimento, a leitura crítica da obra de 

Marx não pode dispensar as necessárias considerações sobre o 

desenvolvimento histórico da sociedade burguesa dos dias de Marx 

até hoje.    

 

Metodologia 

 

O curso, em sua dinâmica, será composto pelo revezamento entre 

dois momentos distintos: uma aula expositiva, seguida na semana 

seguinte por uma aula dedicada ao debate, em que os estudantes 

devem se preparar ao longo da semana trazendo questões 

previamente elaboradas para alimentar a discussão.  

 

Avaliação 

      

A avaliação será composta de um ensaio, a ser apresentado ao fim 

do curso, sobre tema a ser escolhido e delimitado pelo próprio 

estudante. O ensaio deve ser precedido de um projeto, a ser 

entregue no meio do curso, que apresente o tema escolhido e as 

linhas gerais do que se pretende desenvolver no ensaio final. Além 

disso, conforme mencionado acima, os estudantes devem 

apresentar, a cada quinze dias, por ocasião de cada um dos debates 

a serem feitos, a redação, em até uma pagina, das questões que 

pretendem colocar em debate. A nota final será composta da 

seguinte forma: 50 pontos para o ensaio; 25 pontos para o projeto; e 

25 pontos para as questões.  
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