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TEMA DO CURSO

A transformação do mundo:
igualdade e emancipação política em Marx, Lenin, Rosa e Gramsci
EMENTA

O projeto de luta de classes como motor da história. A incorporação do proletariado
como sujeito ativo na luta contra as desigualdades sob o reino da mercadoria. Guerra e
Revolução.
OBJETIVO

O curso visa o desenvolvimento básico de três capacidades básicas de leitura: a
capacidade de problematização, partindo do reconhecimento dos temas e chegando à
reformulação do que está em jogo numa determinada ordem das razões; a capacidade
de conceitualização, das palavras e noções-chave às modalidades de constituição e
remanejamento de conceitos; por fim, a capacidade de argumentação, que pressupõe
tanto o acompanhamento pari passu de um andamento lógico-abstrato quanto a assídua
freqüentação arquitetônica do pensamento. O objetivo é alcançado mediante análise e
interpretação de textos que refazem algumas noções-chave em textos de Marx, Lenin,
Rosa Luxemburgo e Gramsci.
PROGRAMA DO CURSO









A análise de textos filosóficos
Manifesto Comunista.
A Ideologia Alemã
O caso dos monarquistas republicanos e vice-versa
Esboços da crítica da economia política
Fetichismo da Mercadoria
Comunas de Paris






Lenin e a vanguarda operária na construção da democracia
Trotski e a revolução permanente
A crítica de Rosa ao marxismo, partidos e revolução russa
Gramsci, partidos e revolução política
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Avaliação
Dissertação final para fins de obtenção de créditos, necessariamente com base na
bibliografia do curso, sendo possível o uso também de outros textos, seguindo regras
ABNT. Tema: “Democracia e Estado: a luta política no reino da mercadoria.”

