
  

                             

                               PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDOS 

 

COORDENADORES DO GRUPO/ORIENTADORES 

Marcelo Corrêa Giacomini SIAPE 1900734 

TÍTULO: “Escritos, manuscritos e artigos de Marx I” 

 

TEMÁTICA: 

Estudo sobre as relações entre estrutura, história e sujeito, na concepção do materialismo 

histórico de Karl Marx, a partir das leituras de A ideologia alemã e Grundrisse. 

OBJETIVOS: 

O grupo de estudos tem por principal objetivo realizar leituras sistemáticas, 

acompanhadas do suporte de bibliografia secundária, dos livros A ideologia alemã e 

Grundrisse.  

JUSTIFICATIVA: 

O grupo de estudo surge da iniciativa conjunta entre xs docentes e discentes da UFJF-

GV, integrando, também, o plano de atividades, pesquisas e reflexões do grupo pesquisa 

Politeia. Diante de inúmeros grupos de estudos, disciplinas de graduação e pós-

graduação, aulas virtuais e bibliografias específicas, a obra de Karl Marx tem sido 

recorrentemente pesquisada, cada vez mais de modo especializado, para se evitar, 

sobretudo, um generalismo superficial. Nesse sentido, é arriscado a proposição de mais 

um grupo que procure retomar sua obra, sem que se preste contas a toda herança 

bibliográfica especializada sobre sua obra. Contudo, este grupo pretende traçar um 

caminho mais modesto.  

Trata-se de realizar, neste primeiro momento, um recorte temático, que oriente a seleção 

dos textos, que vise qualificar algumas questões que poderão fecundar ou mesmo prestar 

subsídios para futuras pesquisas. Em um primeiro momento, essas questões giram em 

torno do estudo sobre o materialismo histórico, proposto por Marx, especialmente em A 

ideologia alemã, contrapondo-o à análise da economia política burguesa, para representar 

o sujeito como agente de mudança histórica radical. Os Grundrisse, por sua vez, 

poderiam ser recepcionados como um esboço que marcaria a transição, das investigações 

sobre o materialismo histórico para os elementos da economia política ̠  expondo algumas 

justificativas metodológicas em face da análise econômica do pensamento marxista, 

abrindo-se margem para uma compreensão estruturalista de sua obra tardia, que 

sombrearia seus textos primeiros.  

Embora sejam questões já saturadas no debate marxista contemporâneo, contudo, em um 

segundo momento, de modo mais específico, elas podem servir como pano de fundo para 

o problema sobre a revolução na perspectiva marxista, em face do procedimento de 

reprodução do capital. Afinal, é apenas no momento que Marx torna possível a análise e 

a descrição concreta da estrutura de reprodução do capital que se pode dimensionar os 

mecanismos, forças ou teorias de contraposição a esse modo totalizante de produção? 

Pretende-se, portanto, refletir sobre a relação entre estrutura e sujeito histórico, na medida 

em que é permitido discutir se as formas de reação, resistência ou contraposição social 

dos agentes históricos podem ser fatores de reforço da reprodução do capital (exercendo 



  

meramente funções posicionais na estrutura de reprodução do capital) ou, por outro lado, 

representar modos de superá-los. 

Para além desses problemas-guia pontuais, a leitura sistemática das duas obras poderá 

proporcionar aos discentes material para a pesquisa de outras autores e autores do campo 

marxista e de da disciplinas de ciências humanas. 

METODOLOGIA 

Para a consecução dos objetivos inicialmente traçados, serão realizados encontros 

semanais, de uma hora de duração, nos quais debater-se-ão os capítulos das obras. A cada 

encontro, haverá um relator responsável pela apresentação do texto-base, ficando a cargo 

de outro aluno elaborar questões para debate. 

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ENCONTROS INDICADA 

A definir 

BIBLIOGRAFIA  

MARX, Karl. A ideologia alemã. Trad. De Rubens Enderle, et.al.. São Paulo: Boitempo, 

2007 [1845-1846] 

MARX, Karl. Grundrisse. Trad. De Mario Duayer e Nélio Scneider. São Paulo: 

Boitempo, 2011 [1857-1858] 
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Paulo: Boitempo, 2019. 
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o conceito de história”. São Paulo: Boitempo, 2005.  
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modernidade. Petrópolis: Vozes, 1995. São Paulo: Boitempo, 2015. 

MARX, Karl. A guerra civil na França. São Paulo: Boitempo, 2011.  

MARX, Karl. Crítica do programa de Gotha. São Paulo: Boitempo, 2012. 

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: Livro I: o processo de 

produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2013. 
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Formulário de cadastramento dos participantes do Grupo 

 

NOME DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Marcelo Corrêa Giacomini 

TEMA A SER TRABALHADO PELO GRUPO 

“Escritos, manuscritos e artigos de Marx I” 

DATA DE INÍCIO DO 

FUNCIONAMENTO 

20/01/2021 

DATA DE TÉRMINO DAS 

ATIVIDADES  

19/05/21 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

GRUPO 

16hs 

CARGA HORÁRIA (anual) 

 

30hs (16 encontros) 

  

NOME DOS PARTICIPANTES DO GRUPO NÚMERO DE 

MATRÍCULA 

Abab Nino Souza Félix Pereira Batista 

Maria Gabriela Coelho Gomes  

Mayra de Araújo Alvarenga  

 

GV 201504081 

GV201704034 

GV201804082 

 

RESUMO DAS ATIVIDADES PREVISTAS 

Leitura dos livros A ideologia alemã e Grundrisse 

Fichamento de textos 

Discussões e debates 

FORMA DE AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO DOS DISCENTES 

Não há avaliação para seleção de discentes. 

FORMA DE INSCRIÇÃO DOS DISCENTES 

Anão há processo seletivo A inscrição se dará da seguinte forma: 

Enviar, até a data de 15 de Janeiro de 2021, através do email: mcgiacomini@gmail.com, 

contendo nome, curso e matrícula. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

O coordenador garantirá as vagas necessárias para os alunos e alunas do grupo de 

pesquisa “Rastros da subjetividade”. 

mailto:mcgiacomini@gmail.com


  

 

 


