
Objetivo e fontes: Analisar a compreensão de História e Processo Histórico em

Karl Marx, através das obras originais do autor, as quais são as fontes da pesquisa.

Justificativa: A justificativa reside na inexistência de um volume ou acervo em

língua portuguesa dedicado a expor a compreensão da História em Marx, abrangendo o conjunto

mais vasto de sua obra 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.

Metodologia: leituras imanentes da obra de Marx, mediante a apreensão dos

elementos internos e externos de seu texto, das conexões entre suas categorias de análise e

entre o método de investigação e o método de exposição do autor.

Produtos: índice de leitura baseados nos temas e obras estudadas e um site

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.

A Concepção de História em Marx

Estudante: Antônio D’Amore de Melo

Orientador: Mathias Seibel Luce 

Exemplo de fichamento temático do 

livro “Manuscritos econômicos 

filosóficos, (1844), de Karl Marx. Da 

esquerda para direita, as colunas se  

referem, respectivamente, a s seções e 

páginas do texto, as passagens 

transcritas com a sinalização  das 

temáticas, e anotações pessoais sobre 

o tema.

Ferramentas metodológicas:  Tópicos para 

orientação da leitura e fichamentos, tais 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;

5) Metáforas históricas e da determinação social;

6) Os sentidos do materialismo histórico; 

7) Níveis de abstração e concreticidade/instâncias da 

totalidade social;

8) Estágios das sociedades humanas e do 

desenvolvimento histórico e a não-linearidade do 

processo histórico; tempo histórico; 

9) 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.


