
Valter Boita - Entre a fábrica e o arquivo. Uma leitura marxista de Foucault 
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É sabido que Foucault teve uma curta experiência com o partido comunista 

francês; é também conhecido que foi marxista como todos os intelectuais franceses o 

foram, embora se afaste deste movimento em meados da década de 1950. No entanto, 

como iremos analisar, Foucault reconhece a presença de Marx nas suas obras, sobretudo 

em A História da Loucura. Por outro lado, sendo conhecido o seu desdém pelo 

princípio de autoridade, são raras as citações de filósofos, abundando, pelo contrário, 

referências a arquivos, a documentos de hospitais, asilos, hospícios ou de tribunais. Para 

percebermos com quem Foucault está a dialogar, teremos de proceder como o próprio, 

ou seja, munir-nos de habilidades arqueológicas, e escavar o texto até encontrarmos 

vestígios dos autores do passado.  

O que nos impeliu para este tema foi a leitura de textos do filósofo francês e 

vermos nas entrelinhas a presença de Marx e as mesmas preocupações por aquilo que se 

poderia chamar de genética da opressão. Enquanto o filósofo alemão a localiza nas 

relações de produção, Foucault irá explicar que relações de poder desencadearam, por 

exemplo, um internamento compulsivo ou a reforma penal responsável pela passagem 

do suplício ao encarceramento.  

Não pretendemos com esta reflexão rivalizar com os muitos comentadores de 

Foucault que se têm esmerado por apresentar as convergências e as divergências entre 

os dois filósofos, num exercício de leitura comparada. O nosso objectivo é mais 

modesto: tomaremos o pensamento marxista como referencial (que provaremos que foi 

o seguido por Foucault) para uma leitura de duas problemáticas foucaultianas: a 

invenção do louco, por um lado, e a reforma penal na era clássica, por outro. É verdade 

que ambas se subsumem numa só, i.e. o impacto da subjugação de uma classe por outra.  

Com um pé na fábrica e outro no arquivo, veremos como Foucault toma como 

ponto de partida as relações de produção para descrever o código genético da moral 

burguesa e recorre à filosofia marxista para traçar a história da opressão na sociedade no 

pós-revolução industrial. 

 

Ana Henriques Pato - Dialéctica e mecânica quântica 
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                                                        , esta comunicação debruçar-se-

á especificamente sobre a área da ciência, a partir de um enfoque filosófico. Partindo, 

não tanto dos textos de Marx, mas de uma posição marxista (está-se, em grande medida, 

a pensar nos contributos de Engels – é sabido como a obra de um de outro é inseparável 

– e também de Lénine), procurar-se-á colocar em evidência a importância da dialéctica 

na ciência, não só enquanto método, mas também enquanto atributo do objecto da 



ciência a qual, em nome de uma maior inteligibilidade, deve procurar reflecti-lo na sua 

dinâmica, inter-relação e contradição intrínsecas. 

Assim, com esta intenção de fundo, a comunicação que se pretende apresentar 

tratará especificamente o caso da mecânica quântica e procurará mostrar como a 

interpretação ortodoxa da mecânica quântica, actualmente vigente, com o seu princípio 

da complementaridade, é resultado de uma abordagem não dialéctica (mesmo que dela 

se reclame) nomeadamente da relação entre as propriedades ondulatórias e 

corpusculares da matéria.  

Neste contexto, pretende-se nomeadamente discutir de que forma a categoria de 

contradição dialéctica pode fornecer um quadro conceptual útil à ciência no sentido da 

superação daquela posição dualista, expressa no princípio da complementaridade, e de 

uma compreensão das relações recíprocas entre onda e corpúsculo, assente na defesa da 

possibilidade do conhecimento (científico) do mundo na unidade em que ele 

verdadeiramente consiste. 

 

Jamie Melrose - A Breakdown of Breakdown: A Potted Account of Marxist 

Breakdown Theory 

 

Key Words: Breakdown Theory, Engels, Bernstein 

Orthodox breakdown theory, the theory of capitalist breakdown: expunged from 

reasonable Marxist discourse or still an apparition at the feast? In this paper I discuss 

         y’                              g  g  g    w                                   y 

still vexes. 

The theory found no clearer orthodox expression than in The Poverty of 

Philosophy  w            1885          y   g   : ‘                                 

communist demands upon this [the extraction of surplus value], but upon the inevitable 

collapse of the capitalist mode of production which is daily taking place before our eyes 

to an ever greater   g   ’. 

I    g   ’       k  w             ’                g                   

distributive justice writ large. Here we can see sins that make up the straw man for 

many a pr            ’                         n: here we have the capitalist mode of 

production digging its own grave regardless of any interventions to the contrary; 

communism, the product not of political activism but of objective economic ruin. 

The line was a f                     y’                            B        . H  

quoted in his seminal The Preconditions of Socialism (1899), before finding that 

capitalist breakdown was not taking place before German eyes to an ever greater degree. 

In his 1901 lecture, ‘H w    S          S         P       ?’  B                   g       

show official Marxist indifference to redistributive socialist ethics. 

B        ’           w                   y                        . F   

them, Bernstein had made the theory up. Attempts to resuscitate it, such as in Henryk 

G       ’  Law of Accumulation and Breakdown of the Capitalist System (1929), were 

                         g          y’                                            

                    g                     ’    soning. The old Engelisian breakdown 

theory became a dead dog. 



I             g   ’                k  w                                       

‘     ’      y                                   y                 w              y. I      

detail its definitive later shunning in Marxist theory. Finally, I ask whether the theory 

has indeed been definitively surmounted. Or, is the core dualism of the theory – 

objective economy versus subjective political agency – an essential part of Marxist 

doctrine, regardless of sophisticated dialectical reasoning? 

 

Andrés Sáenz De Sicilia - Theorising Capitalist Subsumption: A New Approach 

 

Keywords: Subsumption; Social reproduction; Capitalist power; Research frameworks.  

                       y               y                         ‘            

             ’. I                         y                                               

the editions of Capital published in his lifetime. Nonetheless, drawing on scattered 

references to subsumption across his various writings, numerous theorists have sought 

to highlight subsumption as a powerful resource for conceptualising capitalist power in 

the present. From amongst these we can identify two dominant approaches. On the one 

              g  y    ‘                ’          extended in novel ways by various 

strands of so-       ‘    -       ’:           y I           -workerism and German 

critical theory, represented by Antonio Negri and Theodor Adorno respectively. Despite 

                        N g       A                 ‘                 ’    k    y     

                                     ’                                -world. On the other 

hand, recent Marxological research by authors such as Christopher Arthur and Patrick 

Murray has sought to connect subsumption with a systematic conceptualisation of 

capital. These accounts present a far more conservative approach to subsumption, often 

limiting its analytic applicability to the capitalist labour process, such that it becomes 

meaningless to talk of subsumption outside of production. Whilst highlighting a series 

of increasingly important questions about the transformation and intensification of 

                            (           y    ‘    w   ’)    w       the textual and 

                            ’                                                           

to unlock the full critical potential of a theory of capitalist subsumption. In their 

apparent opposition they form contrasting interpretive extremes: the former readings 

over-reach in their simplistic projection of the logic of real subsumption onto the social 

totality, whilst the latter under-reach by limiting their analysis of capitalist power to 

                . By        g     ’                    umption to his oeuvre as a 

whole, this paper outlines a new theory of capitalist subsumption. This analysis is not 

limited to production, as I argue that subsumption must be comprehended at the three 

levels of exchange, production and social reproduction. At the same time, it refuses to 

                                                            ‘        ’    ‘     ’. I        

it is argued that the struggle over subsumption forms the antagonistic content of 

capitalist social relations and therefore traverses the entire social process, although with 

radically different forms and effects at different times and places. A theory of 

subsumption therefore offers a compelling framework through which to pursue critical 

social research. 

 



 

John Thompson - Unity and Separation in the Realization of Labour 

 

Keywords: Unity, Separation, Dialectics, Labour and Co-operation  

This paper explores the complex dialectical developments taking place within 

the history of the labour process. Focusing in on the sections of the Grundrisse that deal 

with pre-capitalist economic formations I examine     ’                         

                   y w      g             ’       z                                  . 

Marx contends that there are two pre-requisites with regard to the labour process for the 

development of capitalism; 1., the existence of free labourers (i.e. capable of entering 

into acts of exchange for money); and 2., the separation of labour from the objective 

conditions of its realisation. These pre-requisite conditions are the product of a 

historical process of separation. Marx states           original conditions of production 

cannot initially be themselves produced –    y                                          

setting unity as prior to the historical process. History here becomes the history of 

separation as a basic condition for the realisation of labour. Capitalism for Marx 

designates the completion of this separation.  

The use of the unity-separation dialectic gives rise to many formulations by 

Marx and especially frames his intriguing use of the terms organic and inorganic within 

the Grundrisse. The original state is unity between labour and the inorganic conditions 

of the metabolism of man and nature, while history exhibits the separation from these 

inorganic conditions and thus a change in the metabolism of man-nature. I explore why 

Marx chooses to reserve the use of the term organic for developments internal to the 

human production process within the man-nature metabolism (or interaction) he 

describes.  

Finally, I conclude by contending that the unity and separation dialectic does 

some striking work in chapter 13 of Capital where Marx examines co-operation within 

the labour process. Here Marx defines co-operation as the fundamental form of the 

capitalist mode of production. This co-operation exists within a situation of alienation 

w      …the productive power developed by the worker socially is the productive 

  w             . (Capital, Penguin, 1990, p.450). 

 

Murillo van der Laan - “O tempo é tudo, o ser humano não é nada”: as origens do 

tempo de trabalho socialmente necessário na Miséria da Filosofia e nos Grundrisse e 

a leitura ontológica de Lukács 

 

Palavras-chave: ontologia; tempo de trabalho socialmente necessário; emancipação.  

A interpretação de Peter Hudis sobre a categoria marxiana tempo de trabalho 

socialmente necessário indica que, a despeito dessa ganhar contornos decisivos apenas 

 ’O Capital, seus aspectos se fazem presentes já em obras como a Miséria da Filosofia 

e os Grundrisse. A construção de tal categoria faz-se a partir das críticas de Karl Marx à 

economia política e às outras perspectivas no movimento dos trabalhadores.  

Na Miséria da Filosofia, por exemplo, Marx critica Pierre-Joseph Proudhon por 

tentar utilizar o aspecto central do capitalismo, a determinação do valor pelo trabalho, 



                                                         -capitalista. Mais ainda, a 

despeito de aceitar o trabalho como fonte de valor, não considera que seja o tempo de 

trabalho de fato despendido na produção de uma mercadoria o determinante de seu 

                   í                                        z             í     é 

                             . N   Grundrisse, Marx desenvolve suas críticas às 

perspectivas proudhonianas e apresenta pela primeira vez, segundo Hudis, a distinção 

entre trabalho indiretamente social e trabalho diretamente social, que irá fundamentar a 

                                  . A       ’O Capital, todavia, a categoria tempo de 

trabalho socialmente necessário ganhará contornos definitivos, junto às distinções como 

trabalho abstrato e trabalho concreto, valor de uso, valor e valor de troca, etc.  

É, portanto, sobre a produção indiretamente social capitalista que um tempo 

médio se impõe post festum – no mercado, através da concorrência entre os produtores 

privados –                g               õ                                        

     g é           z     . É        g                  õ                             

assim, que encontramos a categoria tempo de trabalho socialmente necessário que 

subsume os indivíduos ao seu imperativo.  

Contrastaremos essas considerações com a interpretação avançada por György 

Lukács em seus escritos de maturidade, sobretudo Para uma ontologia do ser social. 

Aqui Lukács apresenta-nos uma leitura ontológica de Marx que acaba generalizando o 

tempo de trabalho socialmente necessário e a própria lei do valor trabalho para todas as  

formações sociais. Isso implica, a nosso ver, em obstáculos para a cognição não apenas 

das formações pré-capitalistas, mas também para a perspectiva de emancipação humana. 

 

Priscila Gomes Correa - Marx entre historiadores: as perspectivas dialógicas de Eric 

Hobsbawm e de François Furet 

 

Palavras-Chave: Eric Hobsbawm, François Furet, Marxismo  

Dois destacados historiadores do século XX, o britânico Eric Hobsbawm e o 

francês François Furet, apesar de suas posturas ideológicas sabidamente opostas 

(comunismo/anticomunismo), desenvolveram seus trabalhos em diálogo contínuo com a 

obra de Karl Marx, considerada por ambos como uma das mais influentes teorias 

aplicadas a compreensão do mundo. A perspectiva dialógica entre os dois autores, ou 

seja, a influência mútua de temas e problemas de análise historiográfica, possibilita-nos 

neste trabalho a identificação do marxismo ora como uma contribuição à teoria da 

história, ora como uma contribuição à história propriamente dita. Observa-se, então, os 

possíveis caminhos que o pensamento marxista percorreu na historiografia, visando 

distinguir algumas vozes da polifonia crítica que envolveu o percurso das ideias 

marxistas entre os historiadores.  

Para isso analisamos os debates entre Hobsbawm e Furet em seus livros, artigos 

e entrevistas, auferindo do conjunto de suas obras as referências e proposições quanto 

ao estudo do pensamento marxista/marxiano. Como procedimento analítico se faz 

importante a reflexão sobre a relação entre o pensamento histórico e o pensamento 

político com base no exercício sistemático de comparação e confrontação entre as obras 

e trajetórias dos historiadores, participantes do debate historiográfico/político, como 



atores históricos, visto que atuando em uma diversidade de culturas políticas e tradições 

de pensamento. Embora tais abordagens apresentem oposições sob o contexto do 

pensamento político, revelam-se complementares quanto aos procedimentos 

historiográficos, com proposições convergentes que observam a necessidade dos 

estudiosos de Marx, marxistas ou não, aproximarem-se cada vez mais dos textos 

originais marxianos para então entenderem seu posterior impacto político. 

 

Bruno Peixe Dias - Alienação e crítica do capitalismo: políticas de Marx 

 

Palavras-chave: Alienação, Natureza Humana, Trabalho, Estado, Política.  

A questão da alienação em Marx é normalmente associada aos textos escritos em 

1844, mas não publicados em vida do autor, comummente designados como 

                      -F           . N                                             

anos do trabalho teórico de Marx, o capitalismo é criticado enquanto operador de um 

desvio a uma natureza humana entendida como substância trans-histórica. Embora a 

descoberta destes textos tenha levado a uma importante revisão nas leituras de Marx, 

tanto a nível teórico como político – servindo de base, nomeadamente, a algumas das 

mais importantes críticas às correntes dominantes do Marxismo – a ideia de uma 

separação histórica, levada a cabo pelo capitalismo, entre a vivência histórica do homem 

e uma suposta essência antropológica continua, hoje, a fazer sentir os seus efeitos 

nalgumas formas de crítica social e em muitos dos movimentos políticos que se 

reclamam de Marx, mesmo rejeitando explicitamente algo como uma natureza humana.  

Mais problemática é a identificação de um conceito de alienação no Marx tardio, 

aquele que levou a cabo, em O Capital e nos escritos que o antecederam, o projecto de 

uma crítica da economia política. Como se pode falar de alienação num quadro teórico – 

como aquele em que se move o último Marx – em que não encontramos qualquer forma 

de essencialismo antropológico e em que o indivíduo é entendido num quadro 

estritamente relacional e como ocupando uma posição numa totalidade social associada 

à forma-valor e à produção de mercadorias? Se no Marx dos manuscritos esse 

essencialismo antropológico constituía o fundamento normativo da crítica, em que é que 

consiste, na crítica da economia política, esse fundamento normativo?  

Muitos marxistas, de diferentes filiações teóricas e políticas, dividem a obra de 

Marx entre, por um lado, o teórico da luta de classes e da subjectividade operária 

antagonista e, por outro, o analista clínico do capitalismo. Ao ponto de vista parcial e 

empenhado do primeiro opor-se-ia o olhar distanciado que adopta o ponto de vista da 

totalidade sistémica do segundo. Procuraremos mostrar que não se trata de distinguir 

entre um Marx político e um Marx económico, mas sim de duas formas de análise 

crítica do capitalismo com consequências políticas distintas. Procuraremos conduzir 

essa discussão a partir do conceito de alienação e das correspondentes formas de crítica 

social, para num segundo momento apresentarmos as suas consequências para a teoria 

política a dois níveis: a natureza do trabalho e a função do Estado. 

 

Marcela da Silva Uchôa - Feminismo e marxismo: uma intersecssão no processo 

dialéctico da história enquanto práxis política 



 

 

Palavras-Chave: Feminismo; Marxismo; Revolução; Práxis.  

O debate acerca da opressão feminina foi objeto de análise tanto de Marx quanto 

dos marxistas clássicos. Em várias de suas obras Marx e Engels falam da perspetiva 

materialista histórica na constituição da família e como ela se estabelece na humanidade 

no período capitalista. No Manifesto do Partido Comunista a família burguesa já é 

tratada como uma forma de aprisionar a mulher para realização dos deleites e 

necessidades dos homens burgueses. Apesar de o feminismo ter percorrido seu caminho 

nos séculos XVIII e XIX, no seio dos debates da social-democracia as margens de uma 

tensão entre operárias e feministas burguesas, é a revolução russa e a acção de 

revolucionárias russas que desencadearam o processo revolucionário em fevereiro de 

1917 que culminou com a tomada do poder pelo proletariado russo em outubro do 

mesmo ano, e é este o exemplo maior da emancipação, auto-organização das mulheres e 

movimento de trabalhadores. Lênin, Trotsky, Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburgo 

orientavam-se sobre a base da discussão legada por Marx e Engels. Frente a isso fazia-

se candente a necessidade de buscar a emancipação da mulher dos grilhões do lar e da 

família; o que possibilitou que posteriormente o feminismo fosse também enunciado 

como luta social e política que viabilizasse a libertação da mulher do processo alienante 

capitalista e pudesse assumir seu lugar nas lutas sociais e na história. 

 

Max Schaefer - Transforming Private and Public Life: Michel Henry’s Turn to Marx 

 

 

Keywords: life, community, economics, politics, alienation  

T    g                   F                 g           H   y’  (1922-2002) 

reading of Marx, this paper addresses the issue of what, if any, conception of 

        y     ’      g               w           w k                          . W  
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to overcome the self-interested individualism associated with capitalism with a shared 

                 . I             w  w      y     H   y’        g                  

essentially a reformer of the economic or political realms, but a thinker who sought to 

allow for the outright transformation of these realms. This will be done by outlining 

how Henry sees Marx as revealing these realms to be engendered in the non-economic 

(and non-political) domain of life as the immanent and affective way in which the 

subject is revealed to itself in the labor of its flesh. By doing so, we will be brought to 

                  g:          ’                 g                                     

realms in the living labor of the immanent life of the subject reveals communal life to 

consist in acting form the needs of the immanent life of living individuals. We will 

demonstrate that this community of life is neither capitalist — it does not seek to 

represent the living individual in the will of a political party or leader — nor communist 

— it does not seek to represent the individual as a product or element in a general, 

rationally ordered system — but serves as the foundation of both.  



To accomplish this, we will need to demonstrate that the capitalist and 

communist forms of community are premised upon a presumed opposition between the 

private and public realms. We will need to show that, according to the logic of this 

opposition, whether in its capitalist or communist form, stray individuals can only come 

into their reality as active communal beings by negating their individuality in the light 

of the objectification of the public. By considering this logic in light of the 

transcendental genesis of the living self in the transcendental affectivity of life, 

paradoxically, it will be shown that the self does not become alienated from itself and 

others by acting from the principle of its individuality in life, but by negating its basis in 

life for the sake of the objectification of its labor in society and in its modes of 

production.  

 

Luca Dondoni - Interrogating Marxism: Gramsci and Althusser dealing with the 

notion of Apparatus 

 

Keywords: Ideology, Hegemonic Apparatuses, Ideological State Apparatuses, Antonio 

Gramsci, Louis Althusser.  

Our research arises within the framework of a Gramscian analysis upon marxist 

theory of Cultural Hegemony. We attempt to clarify the role of Hegemonic Apparatuses 

in Gramscian thought, by comparing them with the concept of Ideological State 

Apparatuses developed by the French philosopher Louis Althusser.  

In the opening section we take into consideration some relevant passages from 

G      ’  Quaderni del Carcere in order to address the controversial relationship that 

bounds the concepts of Hegemony and of Ideology together with the notion of 

Apparatus. Particular attention will be paid to the commitment of the notion of 

Hegemonic Apparatus in relation to the Class Struggle dynamic and to the constitution 

of the State. In the concluding paragraph of the first section we deal with the 
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1975 by Christine Buci-Glucksmann with her Gramsci et l’État. These notions would 

allow us both to address the issues concerning the Base and Superstructure Metaphor 

and also to approach the problem of the degree of Civil Society and Political Society in 

G      ’                      .  

The second section is devoted to a critical discussion of what Althusser calls 

Ideological State Apparatuses, always within the framework of an open – but targeted –

comparison between the French author and the Italian one. We analyse the relation 

between Ideological State Apparatuses and Repressive State Apparatuses, and the close 

dynamic in which these two notions are engaged in the context of the Althusserian 

interpretation of Marxism. Appealing to the guidance of Balibar, we would try to 

provide a clear definition of what is to be meant when referring to AIS and how these 

Apparatuses effectively operate on the very social fabric.  

In the third – and last – part of our research we try to deepen the opaque and 

sometimes contradictory set of judgements that Althusser in many occasions expressed 

about the Gramscian theses, and about Gramsci himself. In order to carry out this 

complex purpose we will sketch out the historical and political context in which 



Althusser approached the Gramscian writings. We will pay a particular attention to the 

main Marxism-related issues that were discussed during the seventies and that may have 
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of the Apparatuses. 

 

Sandra Luciana Dalmagro; Lucinéia Scremin Martins - Contribuições de Marx e 

Engels à Educação e à Pedagogia 

 

Palavras-chave: Marx; Educação; Trabalho; Pedagogia Socialista.  

O artigo versa sobre as contribuições de Marx e Engels à educação e à 

pedagogia a partir de seus diversos escritos. Mesmo considerando que os autores não as 

tiveram por objeto sistemático de reflexão, argumentamos que do conjunto de suas 

obras emana coerência e articulação, de cuja unidade emerge um sentido radicalmente 

novo ao processo educacional. O trabalho, compreendido como base da produção da 

vida é também, portanto, categoria central do processo educativo. Numa sociedade 

dividida em classes, os trabalhadores são expropriados e subjugados, materialidade a 

partir da qual se ergue uma educação alienada e unilateral, consequência necessária 

desta materialidade, e que dialeticamente, também se torna causa. A edificação de um 

sentido radicalmente novo à educação passa pela transformação social profunda, uma 

vez que a educação e a escola não se descolam do conjunto da sociedade. Assim, se a 

educação e a escola não são a mola propulsora da transformação social, também não são 

apêndices inúteis neste empreendimento. A educação que ajuda a construir o futuro é a 

que anda articulada às lutas que constroem este futuro. A Pedagogia Socialista, na 

URSS e no Brasil, inspirada nas formulações de Marx e Engels, depura como categorias 

centrais o trabalho, a auto-organização dos estudantes, a atualidade e o conhecimento 

clássico, oferecendo importantes contribuições à educação e à escola que tantos desafios 

enfrenta na atualidade. O capitalismo produz cada vez mais explosivos conflitos e 

contradições humanitárias, éticas, econômicas e ambientais que assinalam a atualidade 

da teoria marxista e das lutas revolucionárias por transformação social. As lutas mais 

consequentes portam consigo projetos educacionais. O artigo resulta de estudos e 

pesquisas anteriormente realizados pelas autoras. As referências principais, além de 

Marx e Engels advém de Manacorda, Mèszáros e Suchodolski 

 

Rui Filipe - Todos os homens são iguais. Mas alguns… - O Estado dos Direitos 

Humanos no jovem Marx 

 

Palavras-Chave: Estado; Sociedade Civil; Emancipação; Alienação; Direitos Humanos.  

É comum, em Marx, referir uma lacuna quanto àquilo que poderia ser 

considerado uma teoria do Estado. Esta observação parece justa quando olhamos para a 

obra de um autor que, sem contar com instâncias pontuais, dedicou-se muito a 

compreender a estrutura económica da sociedade que procurava criticar. No final, esta 

seria o modo de organização que abre os horizontes de possibilidade daquela.  

Contudo, olhando para alguns dos seus textos, vemos a temática do Estado a 

surgir explicitamente. E, nestes últimos, esta evidência mostra-se claramente nalguns 



dos seus escritos de juventude. Dando voz a uma mentalidade política aguçada, 

auxiliada pelos ares de uma Paris onde estava exilado, e coroando alguns estudos não 

publicados em vida (Crítica da Filosofia do Direito de Hegel), vemos Marx a lançar 

dois artigos ligados a este tema nos Anais Franco-Alemães. Falamos aqui da Crítica da 

Filosofia do Direito de Hegel – Introdução e do Para a Questão Judaica.  

Tendo estes dois textos por base, dando destaque ao segundo, propomos 

avançar, primeiramente, com a noção do Estado enquanto um dispositivo tradutor de 

uma deuteroscopia aparentada com aquela que foi descrita na religião por Feuerbach. 

Este já aparece como a instância de uma vida genérica compensatória face a uma 

existência individual atomizada e alienada na sociedade civil. Seremos assim 

confrontados com um Estado incapaz de superar a alienação da vida moderna porque 

ele mesmo é um sintoma dessa situação. Para este fim será necessário utilizar a 

distinção, desenvolvida por Marx, entre a emancipação política produtora do Estado 

moderno e uma tendencial emancipação humana completa.  

Após este ponto, tentar-se-á desenvolver a compreensão dos direitos humanos e 

do cidadão neste contexto crítico da figura do Estado. Aqui, direitos serão 

compreendidos num processo histórico onde o seu conteúdo está dependente de certos 

interesses de classes ligados à sua criação. Levando às consequências últimas esta visão, 

tentaremos mostrar como certos conceitos como a Igualdade, ou até mesmo a Justiça, já 

estão dependentes daquilo que poderíamos chamar uma esfera ideológica inerente às 

estruturas sociais.  

Defenderemos então a tese da impossibilidade, nesta corrente, de fundamentar 

um projecto emancipatório naquilo que seria um conjunto de direitos humanos 

abstractos, pois estes já se encontram associados àquela sociedade que está a ser 

criticada. Aparece assim, como uma das alternativas viáveis para concretizar tal 

projecto, a superação da alienação a partir de processos de transformação das relações 

estabelecidas dos homens entre si e com a sociedade em geral. 

 

Eduardo Alessandro Kawamura - Afinal, de qual emancipação falamos? 

 

Palavras-chave: Emancipação; Alienação; Ideologia; Estado; Sujeito Revolucionário.  

Quando nos debruçamos sobre as pesquisas, as propostas curriculares e as 

políticas públicas educacionais no Brasil, dificilmente não resvalamos em palavras 

                                . P     -nos, porém, que essas palavras se 

consolidaram no vocabulário dos profissionais desta área de forma tão intensa em 

quantidade quanto em superficialidade de sentidos. O conceito de emancipação, o 

emancipatio, que se estabelece a partir do direito romano, irá sofrer grande 

transformação com sua apropriação pela filosofia, principalmente a de Kant (1724-

1804) e Hegel (1770-1831), até ficar intimamente atrelada às discussões, não menos 

idealistas, sobre liberdade e autoconsciência. Marx (1818-1883), por sua vez, 

inicialmente e mais detidamente     S                        (1844)           z     

crítica mais severa - pelo menos até meados do século XIX - a respeito dos aspectos da 

emancipação em sua dimensão exclusivamente política. Os sentidos, porém, do que 

                                    cesso, nas produções marxistas e não marxistas 



contemporâneas ainda se estabelecem de forma confusa diante das questões que o 

capitalismo e suas transformações nos impõem - conceito que abarca, além da dimensão 

estritamente jurídica, desde uma concepção burguesa de liberdade ou da perspectiva de 

uma autonomia niilista à maioridade intelectual por meio da reflexão filosófica ou de 

uma formação democrática ou, ainda, da produção de uma política de emancipação para 

uma autoconquista do sujeito revolucionário. Poderíamos pensar, sem cairmos nas 

armadilhas da ortodoxia ou do generalismo, algum tipo de processo emancipador dentro 

do próprio capitalismo. Quer dizer, seria possível pensarmos em um processo de 

emancipação sem exercê-la de fato. Seria a busca por uma emancipação intelectual e 

política, mesmo com todos os seus limites diante da ordem vigente, um ideal ingênuo 

ou reformista ou seria uma necessidade intrínseca do processo de superação do 

capitalismo? Este trabalho propõe não apenas o resgaste histórico do conceito de 

emancipação em sua estreita relação com as formas de desenvolvimento das forças 

produtivas, mas o redimensionamento do conceito diante dos limites que encontramos 

quando pensamos em mudanças radicais na sociedade ancoradas apenas nos aspectos 

macropolíticos de organização e de relação dos sujeitos com o Estado sem que se 

compreenda os efeitos do esfacelamento das relações humanas em todas as suas 

dimensões e a captura dos processos de subjetivação perpetrados de forma tão eficiente 

pelo capitalismo por meio da ideologia e do processo de alienação. 

 

Jonas Van Vossole - The concept of the Political in Marx’s concept of Crisis 

 

 Keywords: Crisis - Critical theory – Political – Science. 

Since the fall of the Berlin wall, in a world in which labour seemed to have lost 

its universality as historical subject, and the rise of anti-racist and feminist movements 

led to identity politics, many post-                       g C    S      ’  

conceptualization of the Political – combined with notions of Gramsci – to revise 

critical theory            z               g    y. I             I w      g            ’  

                     /                                   S       . T    g         

conceptual history - from Greek mythology and philosophy, to its modern scientific 

meanings – the concepts of crisis relied upon an apparent opposition between 

subjectivity and objectivity. I explore how, from Socrates to Marx, these dialectic 

relations have dominated European political philosophy.The concept of crisis explores 

the boundaries between judgement and process, between ideology and material 

                                                 w                       w        

epistemological fields which are often opposed to science: history – with an analysis of 

the metodenstreit and Popper – and the Political – with a focus on the work of Carl 

Schmitt and the state of exception. Based on these I make the case that crisis opens the 

w y           y                                     k  w   g . S       P                     

perspective – rather than the natural or social scientific framework – I consider essential 

for critical theory about science in times of liberal hegemony. On these basis I will 

argue for a return towards Marxism - as the political science par excellence – in order to 

adress the shortcommings of critical theory today. 

 



Renzo Llorente - Marxism, Socialism and Democracy 

 

Keywords: Marxism, democracy, democratic socialism, rights  

In the Communist Manifesto, Marx and Engels declare that the proletariat must 

 w                         y.             g   ’       k        Manifesto suggests, as 

do other passages in their works, that they viewed their own political position as 

involving, among other things, a commitment to democracy, and many subsequent 

Marxists have claime              ’                                        

represents a more democratic social arrangement than any we find on offer in the 

           y w    . A                    y           ’                              

holding that Marxism is, on the contrary, an inherently undemocratic doctrine, and that 

the Marxist conception of socialism and communism entails anti-democratic policies, 

practices and institutions.  

W                            ’             w                                

view today, it turns out that the arguments used to support this position are highly 

problematic, insofar as they proceed from premises that one could reasonably reject 

(and that Marxists unequivocally reject). These premises concern the criteria and 

                        y           g                                 g   ;              

merits of procedural and substantive conceptions of democracy; and the status of 

democracy as a good.  

Although the questions mentioned here have hardly been ignored in the literature 

on Marxism and democracy, they have not received the attention that they deserve, 

considering the importance of the Marxist conception of democracy in justifying, 

among other things, recourse to revolution and a variety of coercive measures applied to 

                       .                                                                

to shed light on some problems besetting common, non-Marxist conceptions of 

                     .  

 

Paulo Barroso - Marx e a concepção ilusória de perfeição e de absoluto 

 

Palavras-chave: ideologia, ilusão, Marx, massificação, perfeição  

Existe relação entre massificação das sociedades e ideologia? As sociedades de 

massas são geralmente ideológicas? A ideologia está onde? Qual é o lugar da ideologia 

hoje? O que é a ideologia? O que podemos aprender hoje com a concepção marxista de 

ideologia? A concepção de Marx de ideologia como distorção, ilusão ou falsa 

consciência é paradigmática ainda hoje e responde às perguntas anteriores. Ao mascarar 

as relações com a realidade, a ideologia é um sistema de representações, imagens, 

mitos, ideias ou conceitos com implicações práticas, reais e históricas que definem uma 

determinada visão do mundo. Ao contrário do absolutismo racional ou idealismo 

               é         H g      g                             é                    é 

                             rimado da realidade sobre o pensamento e regista que 

não é a consciência que determina o ser e a vida, mas o contrário. Todavia, a ideologia 

fomenta a ideia de que é a consciência que determina a vida, porque o que pensamos é 

um produto da sociedade em que vivemos. Ao procurarem um certo essencialismo, as 



concepções sobre a natureza humana (e.g. o cristianismo e o marxismo) revelam 

relatividade e ascendem a ideologias. Essas concepções são modos de vida e a ideologia 

é como um imaginário social ideal, uma produção cultural e uma prática social. Em A 

Ideologia Alemã, a ideologia é um reflexo invertido do real na consciência, como a 

inversão das imagens numa câmara escura, uma fantasmagoria, uma ilusão sobre a qual 

se baseia, erroneamente, a religião e a moral que definem e condicionam o que somos. 

A partir da concepção de ideologia de Marx e seguindo uma estratégia reflexiva e 

aporética, pretende-se: a) compreender a ideologia hoje, nas sociedades 

contemporâneas, relacionando-a com a massificação das mesmas; b) reconhecer os 

modos estratégicos e ocultos em que se manifesta inconscientemente a ideologia; e c) 

         z                                                                            

        . C                          g   é                           ou mental 

colectiva sobre a realidade, explica-se o modo de agir de quem a segue. Se uma 

ideologia é uma linguagem, um discurso sobre um certo estado de coisas no mundo, 

então a ideologia é, ela própria, um produto colectivo transmissível? 

 

Júlio Francisco Ribeiro da Costa - A Obra de Arte Enquanto Mercadoria 

 

Palavras-chave: mercadoria obra de arte, valor de uso, valor de troca.  

A posição da mercadoria obra de arte contemporânea na sociedade resulta de 

uma dialéctica entre qualidade (valor de uso) e quantidade (valor de troca), com todas 

as especificidades da produção artística e da relação (dialéctica) do artista com o 

mundo.  

A qualidade apresenta-se como as várias determinações que caracterizam a mercadoria 

obra de arte, como valor de uso define a utilidade que a obra de arte tem no contexto do 

mundo da arte/mercado da arte e sociedade em geral. A quantidade é definida pelo valor 

de troca, ou seja, saltando alguns passos, o preço que a obra de arte tem (ou pode vir a 

ter), tanto numa produção unitária como múltipla. Uma transformação qualitativa 

influencia os factores quantitativos e, por sua vez, a produção em função da quantidade 

tem o seu impacto na qualidade das mercadorias obra de arte. Uma produção artística 

em função da obtenção de um certo valor de troca tem as suas consequências no valor 

de uso da obra, as suas qualidades serão com o desiderato da comerciabilidade, o papel 

dessa obra na sociedade estará sempre ligado aos agentes mercantis. A própria 

quantidade de produções (de vários artistas) ligadas a certos contextos resulta numa 

certa homogeneidade qualitativa (movimentos artísticos, por exemplo).  

O valor de uso da obra começa no artista, mas apenas na vida própria da obra na 

sociedade é que ela adquire a totalidade das determinações que a definem. O valor de 

troca da mercadoria obra de arte é definido pelos detentores do poder de elevação desse 

mesmo valor. A atribuição de selos de qualidade também é, na maior parte das vezes, 

em função da busca do lucro. Por sua vez, sob argumentum ad verecundiam, o restante 

rebanho segue os pastores.  

As análises com base na                                      -nos dados 

superficiais. Mais do que aquilo que é oferecido e procurado, interessa ir à raiz do 

problema e verificar o que fundamenta e origina as ofertas e as procuras, desde o mérito 



artístico (em toda a sua abstracção) à fabricação dos valores em função da especulação – 

não o que a obra vale, mas o que pode vir a valer. 


