
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
Instituída pela Lei nº 10.425, de 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN
COORDENADORIA DE FILOSOFIA - COFIL

Curso: Filosofia

Grau acadêmico: Bacharelado Turno: Noturno/Integral Currículo: 2019

Unidade curricular: TEF: Os “Manuscritos de 1844”, de Karl Marx

Natureza: Optativa curricular Unidade acadêmica: DFIME Período: ----

Carga horária: 72 horas-aula / 66 horas Código CONTAC

FL069
Teórica: 72 ha – 66 h Prática: ----- Total: 66 h

Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem

EMENTA

Estudo analítico dos “Manuscritos econômico-filosóficos”, de Karl Marx, datados de 1844 e publicados
postumamente.

OBJETIVOS

 Compreender e avaliar o lugar dos “Manuscritos econômico-filosóficos” no processo de
formação do pensamento de Marx.

 Avaliar a influência da filosofia de Hegel no pensamento do jovem Marx.

 Discutir os elementos que presidem a “ruptura com a Filosofia” que marca a transição entre o
jovem Marx e o Marx da maturidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Hegel e o hegelianismo das décadas de 1830/40.

2. K. Marx e a esquerda hegeliana.

3. Leitura analítica dos “Manuscritos econômico-filosóficos”.

4. O significado da ruptura de Marx com a Filosofia.

5. Marx, filósofo?

METODOLOGIA DE ENSINO

As aulas serão, principalmente, expositivas e envolverão a leitura e discussão dos textos
indicados na bibliografia básica. É fundamental, nesse sentido, que os estudantes estejam com os
textos básicos de leitura e estudo, e que tenham realizado uma primeira leitura dos livros. Ao mesmo



tempo, serão sugeridas leituras de comentadores da obra de Marx.

O fato de as aulas serem expositivas, não significa que os estudantes não possam participar
da exposição mediante perguntas, críticas e comentários. Tais atitudes, ao contrário, serão
permanentemente estimuladas. É importante que tudo isso aconteça, especialmente para que o
professor identifique e compreenda as dificuldades dos estudantes matriculados na unidade
curricular.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os estudantes serão avaliados por meio de 03 (três) atividades avaliativas, a saber, (i)
Seminário I; (ii) Seminário II; (iii) Trabalho final: produção de pequeno ensaio a respeito de um dos
tópicos estudados.

Cada uma das avaliações valerá 10 (dez) pontos e corresponderá a 33,33% da nota. Isso
significa que a nota final advirá de uma média simples calculada da seguinte forma: Seminário 1 +
Seminário 2 + Trabalho final / 3.

Quanto às possíveis datas das avaliações, estabelecemos, inicialmente, as seguintes:
09/04/2019 – Seminário I; 14/05/2019 – Seminário II; 02/07/2019- Entrega do trabalho final.

As atividades avaliativas de segunda chamada ou substitutivas, conforme as regras
determinadas pela resolução, ocorrerão nas semanas posteriores àquelas em que foram
originalmente realizadas. Terá direito à avaliação substitutiva o(a) estudante que obtiver média
inferior a 6,0 (seis pontos). À atividade de segunda chamada, terá direito o(a) estudante que
apresentar justificativa plausível ou se enquadrar em casos previstos nas regulamentações.

Quanto aos critérios de avaliação, todas as atividades avaliativas, inclusive a substitutiva,
serão examinadas sob os seguintes critérios:

(i) Correção do conteúdo/adequação conceitual.

(ii) Composição dos textos: gramática/ortografia; coesão/coerência textual; capacidade de
argumentar; emprego das regras da ABNT.
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