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A presente pesquisa propõe-se a analisar a compreensão de história e processo
histórico em Karl Marx, através das obras originais do autor, que são as fontes diretas da
investigação, favorecida pela publicação no Brasil nos últimos dez anos de novas traduções
diretas do original tendo como base os manuscritos do projeto da MEGA (Marx-Engels
Gesamtausgabe).
A justificativa e a originalidade da investigação residem na inexistência de um volume
ou acervo em língua portuguesa dedicado a expor a compreensão de história em Marx,
abrangendo o conjunto mais vasto de sua obra e não se atendo apenas aos textos mais célebres
ou frequentados do autor alemão sobre história (como O 18 Brumário de Luís Bonaparte ou o
Capítulo I do Volume I de A ideologia alemã.) e tendo o próprio texto de Marx – e não
trabalhos de comentadores – como fonte fundamental e direta, permitindo cotejamento e
aprofundamento de leituras e estudos.
A metodologia consiste na leitura imanente do texto de Marx, discussões entre os
membros da equipe de pesquisa e fichamentos temáticos. Estes serão orientados por um
conjunto de tópicos como: 1) Teoria da História contra Filosofia da História; 2) Método
dialético e História; 3) Determinação e Causalidade; 4) Teleologia (exclusiva aos atos de
trabalho), Objetivação e Subjetivação; 4) Metáforas Históricas e da Determinação Social; 5)
Os Sentidos do Materialismo Histórico; 6) Níveis de Abstração e Concreticidade/Instâncias
da Totalidade Social; 7) Estágios das sociedades humanas e do desenvolvimento histórico e a
não-linearidade do processo histórico; 8)Tempo histórico; 8) Categorias trans-históricas,
categorias históricas particulares às sociedades de classes anteriores ao mundo regido pelo
capital , categorias históricas particulares às sociedade de classes regidas pelo capitalismo.
No processo de estudo, resultando como produtos finais, serão elaborados um índice
de leitura baseados nos temas e obras estudados e um site do Projeto com os materiais da
pesquisa. Esses produtos visam disponibilizar para pesquisadores e interessados um ponto de
partida sobre a concepção de história/processo histórico em Marx para que mais estudos sobre
o tema sejam desenvolvidos e aprofundados. Abaixo, seguem listadas as obras (e datas das
mesmas) a serem analisadas no prímeiro ano do Projeto, no período da pesquisa de Iniciação
Científica.
- Crítica da Filosofia do Direito de Hegel/Introdução à Crítica da Filosofia do... (1843-1844)
- Sobre a questão judaica (1843)
- Manuscritos econômico-filosóficos (1844)
- A Sagrada Família (1844)
- A ideologia alemã (1845-46)
- Miséria da filosofia (1847)
- O Manifesto Comunista (1848)
- Trabalho assalariado e capital (1849)
- Lutas de classe na França (1850)
- O 18 Brumário de Luís Bonaparte (1851)
- Revolução e contrarrevolução na Alemanha (1852)
- Lutas de classes na Rússia (1875, 77, 81, 82)
- Escritos sobre o colonialismo (vários anos)
- Grundrisse (1857-58)
- O Capital. Livro I (1864), Cartas sobre O Capital

