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I. EMENTA. 

 

Em primeiro lugar, o curso pretende problematizar a especificidade da sociologia de Marx vis-à-vis 

às diferentes sociologias crítica e positivista. Assim, faz-se necessário delimitar o escopo do que 

podemos chamar de fundamentação sociológica do pensamento do autor, assim como relacionar essa 

dimensão aos domínios filosófico (materialismo dialético) e reflexivo de sua teoria da história 

(materialismo histórico). Nesse sentido, pretendemos discutir os componentes centrais da teoria 

marxiana a partir dos conceitos de “alienação” e de “exploração” até chegarmos ao coração da 

sociologia de Marx, isto é, o conceito de “classe como exploração”. Isso nos levará a um 

questionamento das interpretações a respeito da teoria marxista das classes provenientes tanto do 

campo sociológico quanto das versões marxistas ortodoxas. Para tanto, devemos mobilizar o aparato 

conceitual da sociologia de Marx, destacando a íntima articulação existente entre o conceito de classe 

como exploração e os conceitos de capital, luta de classes, mercadoria, fetichismo, acumulação, 

expropriação e reprodução. Finalmente, pretendemos problematizar, à luz do feminismo marxista e 

do marxismo negro, as relações entre exploração e expropriação, além da relação entre produção e 

reprodução, como forma de testar a contemporaneidade da obra de Marx a partir de temas candentes 

do debate sociológico contemporâneo, como opressão racial e opressão de gênero.         

 

II. OBJETIVOS. 

 

O curso de sociologia de Marx visa:  

 

1. Discutir o significado da sociologia de Marx e como essa sociologia se diferencia teórica e 

metodologicamente de outras abordagens sociológicas.   

2. Apreender de maneira reflexiva a conexão estabelecida por Marx entre os conceitos de classe 

social e relações sociais de produção a partir de sua teoria da exploração de classe. 

3. Analisar os contornos gerais do método de Marx, com especial destaque para a importância 

da dialética materialista no surgimento da teoria do mais-valor.  

4. Atualizar a noção de reprodução contraditória das relações de classe como cerne da sociologia 

de Marx.  

  

III. MÓDULOS. 

 

Módulo I: A sociologia de Marx como crítica da alienação do trabalho. 

1. Mercadoria e alienação.  

2. Materialismo e revolução.  

3. Capitalismo e classes sociais.  
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Módulo II: A sociologia de Marx como crítica da exploração e da expropriação capitalistas.  

1. O valor e o fetichismo da mercadoria.  

2. O desenvolvimento da acumulação capitalista.  

3. Exploração e lutas de classes.  

4. Mercantilização do trabalho e a expropriação do capital.   

5. A teoria da reprodução contraditória das relações de classe. 

 

IV. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS. 

 

Aulas expositivas e discussões de textos em sala de aula.  

 

V. ATIVIDADES DISCENTES. 

 

Leitura de textos, participação em sala de aula e realização de trabalho em dupla. 

 

VI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.  

 

A nota final será a determinada pela avaliação do trabalho final.  

 

VII. RECUPERAÇÃO. 

 

A recuperação é destinada aos alunos que alcançarem a frequência (70%) e a nota (3,0) mínimas 

obrigatórias. A nota da recuperação será somada à nota final do período regular e dividida por 2 para 

a obtenção da média final.  
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IX. CRONOGRAMA.  

 

AULA/PERÍODO NOTURNO VESPERTINO 

Apresentação: “Do marxismo 

ao pós-marxismo” (Therborn) 

13/03 14/03 

“Os despossuídos” e “Crítica 

da filosofia do direito de Hegel 

– Introdução” 

20/03 21/03 

“Manuscritos econômico-

filosóficos” – “Trabalho 

estranhado” e “Crítica da 

dialética hegeliana” 

27/03 28/03 

“A ideologia alemã” – 

“Feuerbach” e “Teses sobre 

Feuerbach”  

03/04 04/04 

“O capital” – Cap. 1 10/04 11/04 

“O capital” – Caps. 2, 3 e 4 17/04 18/04 

“O capital” – Caps. 5, 6, 7, 8 e 

9 

24/04 25/04 

“O capital” – Caps. 10, 11, 12 e 

13 

08/05 09/05 

“O capital” –  Caps. 14, 15 e 16 15/05 16/05 

“O capital” – Caps. 17, 18, 19 e 

20 

22/05 23/05 

“O capital” – Caps. 21, 22 e 23 29/05 30/05 

“O capital” – Caps. 24 e 25   05/06 06/06 

“Sociological Marxism” e 

“Classes” (Burawoy e Erik 

Wright) 

12/06 13/06 

Entrega do trabalho  30/06 30/06 

 


