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RESUMO 
Realizamos no Colégio Santo Antônio de Belo Horizonte um curso extraclasse introduzindo algumas ideias 
marxistas. Nossas pretensões eram muitas: além de apresentar o pensamento de Marx para os  jovens 
estudantes,  queríamos  demolir  preconceitos  contra  o  velho  barbudo  no  meio  escolar,  apresentar  o 
método marxista de análise da sociedade – muito útil nos dias de hoje –, bem como percorrer textos de 
marxistas  contemporâneos.  Os  professores  Miguel  Almeida  (Sociologia),  Robson  Araújo  (Filosofia)  e 
Wanda  Rodrigues  (História)  foram  os  mentores  e  organizadores  do  curso.  Cabia  a  nós,  professores, 
ministrar  aulas,  selecionar  textos,  orientar  trabalhos  e  organizar  debates.  Todos  nós  fizemos  isso  com 
muito prazer e foi gratificante perceber a satisfação em nossos alunos também. Os trabalhos produzidos 
receberam  os  seguintes  títulos:  Hiperconsumismo  e  pornografia:  um  olhar marxista  sobre  a  indústria 
pornográfica e a liberdade sexual no capitalismo do século XXI; O papel dos movimentos sociais na luta de 
classes no  século XXI:  estudo de  caso da ocupação William Rosa; A perpetuação  capitalista através do 
hiperconsumismo; A  justiça sob uma ótica marxista; Outra versão da verdade; Fetichismo na atualidade: 
uma busca por trás da publicidade na  influência das mercadorias e da arte; Análise marxista da crise do 
Kibutz; A formação do feminismo brasileiro hoje e sua relação com o marxismo. Ficou claro para nós que a 
interdisciplinaridade,  quando  cotejada  de  forma  organizada,  contribui  muito  para  um  trabalho  de 
qualidade. Era comum entre nós discutirmos conceitos cuja abordagem em História, Sociologia e Filosofia 
apresentavam determinadas tendências. O diálogo naturalmente surgiu na sala de aula e revelou‐se como 
o melhor meio para comprovar que diferenças não são necessariamente divergências, e entre pessoas de 
convicções distintas pode haver convergências. Os alunos assistiram a tudo isso de forma descontraída, o 
que  contribuiu para gerar na  sala de aula uma atmosfera de  respeito aos argumentos e aos  conceitos 
debatidos. 
 
Palavras‐chave: medo; poder; marxismo; capitalismo; ensino médio. 



 

PODER E MEDO NA SOCIEDADE CAPITALISTA: 

UMA INTERPRETAÇÃO MARXISTA 

ARAUJO, Robson; 
RODRIGUES, Wanda; 
e ALMEIDA, Miguel1 

Resumo 

 Realizamos no Colégio Santo Antônio de Belo Horizonte um curso extraclasse 

introduzindo algumas ideias marxistas. Nossas pretensões eram muitas: além de apresentar o 

pensamento de Marx para os jovens estudantes, queríamos demolir preconceitos contra o 

velho barbudo no meio escolar, apresentar o método marxista de análise da sociedade – muito 

útil nos dias de hoje –, bem como percorrer textos de marxistas contemporâneos. Os 

professores Miguel Almeida (Sociologia), Robson Araújo (Filosofia) e Wanda Rodrigues 

(História) foram os mentores e organizadores do curso. Cabia a nós, professores, ministrar 

aulas, selecionar textos, orientar trabalhos e organizar debates. Todos nós fizemos isso com 

muito prazer e foi gratificante perceber a satisfação em nossos alunos também. Os trabalhos 

produzidos receberam os seguintes títulos: Hiperconsumismo e pornografia: um olhar 

marxista sobre a indústria pornográfica e a liberdade sexual no capitalismo do século XXI; O 

papel dos movimentos sociais na luta de classes no século XXI: estudo de caso da ocupação 

William Rosa; A perpetuação capitalista através do hiperconsumismo; A justiça sob uma 

ótica marxista; Outra versão da verdade; Fetichismo na atualidade: uma busca por trás da 

publicidade na influência das mercadorias e da arte; Análise marxista da crise do Kibutz; A 

formação do feminismo brasileiro hoje e sua relação com o marxismo. Ficou claro para nós 

que a interdisciplinaridade, quando cotejada de forma organizada, contribui muito para um 

trabalho de qualidade. Era comum entre nós discutirmos conceitos cuja abordagem em 

História, Sociologia e Filosofia apresentavam determinadas tendências. O diálogo 

naturalmente surgiu na sala de aula e revelou-se como o melhor meio para comprovar que 

diferenças não são necessariamente divergências, e entre pessoas de convicções distintas pode 

haver convergências. Os alunos assistiram a tudo isso de forma descontraída, o que contribuiu 

para gerar na sala de aula uma atmosfera de respeito aos argumentos e aos conceitos 

debatidos. 

 

Palavras-chave: medo; poder; marxismo; capitalismo; ensino médio. 

 

 
                                                 
1 Professores do Colégio Santo Antônio, Belo Horizonte, MG, Brasil. 



 

Introdução 

 Acreditamos que Marx é um grande filósofo: suas ideias têm força, são ricas em 

argumentações, e são profundas as suas críticas. No entanto, entristecemo-nos ao ver hoje os 

nossos jovens estudantes com uma visão difusa e distorcida do marxismo e da sua 

importância. Foi motivados por essa percepção que projetamos um curso extraclasse para o 

Ensino Médio no Colégio Santo Antônio, para aproximar, corrigir e, quem sabe, aplicar o 

pensamento de Marx para explicar a vida em sociedade. Além disso, por causa das influências 

sofridas pelo filósofo alemão da Sociologia e de sua reflexão crítica da História e da 

Economia, optamos por formar uma equipe de trabalho com professores da escola e com 

convidados para fazer palestras. O que nos interessa é saber o que eles pensam a respeito, 

mostrar a eles a teoria marxista e o seu poder explicativo das forças atuantes na vida social. 

Nossos alunos participantes do curso são jovens do ensino médio, idade entre 15 e 18 

anos. Cerca de 39 estudantes se inscreveram, frequentando as aulas de março a outubro de 

2016. Foram aproximadamente 50 horas/aula. Desses 39 inscritos, 23 completaram o curso 

com assiduidade e apresentaram trabalhos. Importante dizer que a diretoria do Colégio apoia 

esses cursos, ofertados a cada ano e em várias modalidades, de forma frequente, há mais de 

doze anos, e o projeto é chamado de CSA Avançado. 

 Sobre o curso, devemos ressaltar que ele não oferece “pontos” ao aluno inscrito, ou 

seja, não altera a nota no Colégio. Além disso, ele é gratuito, oferecido fora do horário das 

aulas regulares e exige uma monografia final para certificado de conclusão. No primeiro 

encontro os estudantes receberam um cronograma e alguns textos (outros ficaram disponíveis 

na rede Dropbox); nos demais, ministramos aulas, organizamos palestras e orientamos a 

elaboração das monografias, que podiam ser feitas individualmente ou em grupo. Ao final do 

curso, em uma atividade cultural programada pelo Colégio, os alunos se apresentaram e 

mostraram um pouco daquilo que fizeram durante o ano.  

 A seguir apresentaremos nossa metodologia e a estrutura do trabalho, além do texto de 

uma das aulas, os resultados de um questionário de avaliação e os resumos das monografias 

produzidas. Importante, para se ter uma ideia do curso, será consultar os três anexos deixados 

no final deste artigo. 

 

 

 

 

 



 

Metodologia 

 Nosso trabalho foi planejado para darmos inicialmente uma base histórica-filosófica-

sociológica aos alunos inscritos no curso, para principalmente compreender os textos que 

seriam estudados, de Marx e de seus comentadores. Assim, vários conceitos foram explicados 

em aulas programadas pelos três professores do grupo (Anexo A). Durante essas aulas, os 

alunos foram orientados a ler textos para discussão em sala de aula, principalmente da obra O 

Capital, de Karl Marx. Próximo da metade do curso, convidamos dois professores 

especialistas para ministrarem uma palestra sobre o marxismo nos dias de hoje e debater com 

os nossos jovens. Foram convidados os professores Edson de Paula Lima (atualmente 

presidente da Fitee) e Carla Ferretti Santiago (Diretora do Instituto de Ciências Humanas da 

PUC Minas). Esses palestrantes foram escolhidos para termos duas visões importantes: a 

militância partidária e sindicalista de Edson de Paula e a visão acadêmica, com Carla Ferretti. 

Na última fase do nosso cronograma, após corrigir algumas falhas conceituais, discutimos os 

temas dos trabalhos propostos pelos alunos para a monografia. Vários encontros aconteceram, 

fizemos revisões, indicamos vários recursos (Anexo B), sugerimos abordagens alternativas e 

ficamos à disposição deles para tirar dúvidas. Os trabalhos foram entregues, corrigidos e 

avaliados. De acordo com o projeto pedagógico da Escola, os trabalhos seriam apresentados 

aos pais, professores e alunos, em uma cerimônia de entrega dos certificados. Finalmente, um 

questionário avaliativo do curso foi respondido pelos alunos (Anexo C). 

 

Estrutura do curso 

- Ênfase no perfil do participante do curso: disponibilidade, compreensão da proposta, 

elaboração de texto filosófico-político-econômico pertinente ao objetivo do curso, escolha 

adequada de uma proposta de trabalho e execução do trabalho planejado. 

- Encontros semanais com aulas expositivas e atividades consubstanciadas nas leituras, 

seminários e debates realizados pelos alunos, coordenados pelos professores encarregados. A 

cada sessão, deu-se o tratamento de um tema-núcleo, com base em bibliografia indicada 

especificamente para aquele tópico. O debate em sala de aula e com os expositores foi muito 

valorizado. 

- Realização de seminários. 

 

Interdisciplinaridade 

Filosofia, História, Sociologia, Arte (cinema) e Economia. 

 



 

Transversalidade  

Política contemporânea. 

 

Relevância do curso 

O Capital foi originalmente publicado na Alemanha em 1867 e é considerado a mais 

profunda investigação crítica do modo de produção capitalista. A obra é uma contribuição 

basilar ao pensamento anticapitalista, e pretendemos, estudando alguns de seus capítulos, 

levantar uma crítica da economia política e compreender toda a complexidade do capitalismo 

e como ele funciona.  

O percurso a ser seguido para entender a lógica do capital é árduo, lembra Francisco 

de Oliveira, no texto de orelha da última edição da Boitempo de O Capital. Segundo ele, a 

leitura da obra tem de ser feita de maneira paciente e disciplinada, tendo em vista a 

complexidade do objeto de análise de Marx. “Ele examina antes de tudo a mercadoria e sua 

formação, pois o capitalismo continua a ser, mesmo em sua fase amplamente financeirizada, 

um modo de produção de mercadorias”, explica o sociólogo. Por outro lado, nas sociedades 

onde o capital norteia o fazer político, nos interessa entender o extremo poder de certos 

grupos e o medo quase doentio das pessoas em suas relações sociais. 

José Arthur Giannotti realça que a obra de Marx nunca perdeu seu interesse e sua 

relevância, a despeito das idas e vindas das modas atuais do pensar e dos novos paradigmas 

em que a ciência econômica se alicerça. Como explicar essa permanência? “Parece-me que 

isso ocorre porque ela é mais do que um texto científico. Ao salientar a especificidade das 

relações fetichizadas do capital, a análise retoma a antiga questão do ser social e de sua 

historicidade”, afirma o filósofo (GIANNOTTI, 2011). E termina com um desafio: 

 

A questão hoje em dia é mais do que teórica. A grande crise pela qual 
estamos passando coloca em pauta a alienação do capital, em particular do 
capital financeiro, e a necessidade de alguma regulamentação internacional 
dos mercados. No fim das contas, que futuro queremos ter? É possível 
pensar o futuro sem levar em conta as análises deste livro chamado O 
capital?.  
 

Assim, acreditamos que o pensamento de Marx pode nos ajudar a compreender os 
tempos difíceis que hoje passamos. 
 

 

 

 



 

Textos 

 A seguir um dos textos usados em uma das aulas do curso e um resumo das 

monografias dos alunos.  

 

Texto 1: Medo e poder na sociedade: o papel da mídia2 

 

Introdução 

 Pretendo identificar de que forma a cultura do medo, disseminada na sociedade 

contemporânea, principalmente por meio da mídia, exerce poder sobre as pessoas e as 

instituições sociais, gerando um sentimento de intranquilidade e angústia, possibilitando o 

surgimento de macropolíticas dominadoras e degradadoras das relações humanas. A 

necessidade dessa discussão surge da constatação atual da perda de qualidade das nossas 

vidas. Observamos na sociedade brasileira um aumento do individualismo, das disputas por 

questões ideológicas efêmeras, da falta de respeito pelas opções políticas das pessoas, da 

busca a todo custo da fama, de bens de consumo, de superioridade, enfim, conflitos 

superficiais que perdem de vista uma vida digna e de qualidade. Sentimo-nos, nessa 

sociedade, incapazes de resolver os vários problemas que surgem a todo instante. As forças 

políticas, econômicas e militares se movem sem que possamos somar ou subtrair. O que 

fazer? Devemos nos mobilizar e resistir a tudo isso que estamos vivendo ou não fazer nada, 

assistir a tudo e esperar que tudo se resolva? 

 Temos o hábito de procurar no passado as respostas para as nossas perguntas. Alguém 

diria: mas as soluções do passado não prejudicariam o presente? Acreditamos que não. 

Quando um homem vive de passado, ele prejudica o presente (anacronismo), mas quando 

ignora o passado, prejudica o futuro. As sementes de nosso destino são nutridas pelas raízes 

do passado. Daí a necessidade de rever nossa história, de escolher um período crítico da 

humanidade semelhante ao nosso e um interlocutor de grande credibilidade. Escolhemos Karl 

Marx. Ele viveu em uma época conturbada, repleta de lutas e interesses díspares. Seus 

esforços de compreensão dos processos sociais e econômicos são um dos mais vigorosos que 

conhecemos. Com ele queremos aprender seu pensamento e seu método. Respeitaremos sim, 

a crítica às suas interpretações, mas acompanharemos um pensador como poucos, que viveu 

plenamente sua época, um homem íntegro e possuidor de valores intelectuais suficientes para 

sustentar argumentos no presente. Um retorno ao pensamento de Marx hoje parece crucial. 

                                                 
2 Este texto corresponde a uma aula ministrada pelo prof. Robson Jorge de Araújo (araujosufis@gmail.com).  



 

 Inicialmente, vamos discutir alguns conceitos importantes, para assegurar que nossas 

argumentações não se percam nos melindres das interpretações. Vamos falar sobre medo e 

poder. 

 

I  Medo 

 O medo é um sentimento emocionalmente complexo e subjetivo, que gera alarme e 

ansiedade. Ele se apresenta de várias formas, e são vários os tipos de medos. Quando eles se 

entrelaçam, principalmente nas sociedades tecnológicas, onde são muitas as variáveis, muitas 

informações, eles afetam as nossas ações. Seu caráter subjetivo é outro fator que determina 

essa complexidade e a impossibilidade de explicitá-las, já que são experimentados 

individualmente. Hoje nossos medos são manipulados pela grande mídia e desencadeiam uma 

série de ações desconexas, atingindo os interesses do capital. 

 Uma solução dada pelos estudiosos do assunto é procurar a origem do medo, fazer 

uma autoanálise. Para eles, o medo existe na mente (terror metafísico, exceto nos casos 

patológicos) e tem origem em circunstâncias externas (traumas). Alguns psicólogos veem no 

medo aspectos positivos e negativos, e, uma vez conhecida sua gênese, haveria um 

encaminhamento para a solução. Por outro lado, vivemos em uma sociedade superficial, de 

aparências, em que muitos de nós se acomodaram e não querem conhecer o problema real, 

receosos de sentir mais medo, pois, pelo senso comum, quanto menos se descobre, menos se 

teme. Além disso  conhecimento e imaginação andam juntas , promoveríamos um déficit 

de imaginação, já que, se imaginarmos menos, nos distraindo mais, nos sentiremos mais 

seguros. Pior ainda é quando o medo ganha força: é como se outra pessoa estivesse em você, 

em uma luta pela sobrevivência. Logo, uma pessoa dominada pelo medo, um ser fragmentado, 

caótico, e presa fácil em uma sociedade dominadora. 

 Não estamos aqui procurando meios para extirpar o medo, nem conseguiríamos nos 

afastar dessa peculiaridade humana. Também não estamos desprezando sua importância em 

nossas vidas. Precisamos sim, analisar seus componentes e suas variáveis, ou seja, tanto os 

estados psicológicos como a realidade. O medo existe para controlar o caos. Ginzburg (2014, 

p. 16) acredita que foi Thomas Hobbes o primeiro a colocar o medo no centro da filosofia 

política. Segundo esse autor, não faltavam a Hobbes experiências para seus argumentos, já 

que em sua época ele se intranquilizava com a frota espanhola  a Invencível Armada  que 

ameaçava desembarcar na costa inglesa. Além disso, havia as guerras religiosas (católicos e 

protestantes), os conflitos políticos, as doenças, por isso ele concluía que a paz é um bem 

maior, merecedor de qualquer sacrifício. Para Hobbes, o Estado surge de um pacto nascido do 



 

medo, um argumento insubstituível. A sujeição, gerada pelo medo, geraria um pacto artificial 

necessário para dirigir as ações humanas para o bem comum. Hobbes, assim, sobrepõe-se a 

Aristóteles, como aponta Ginsburg (2014, p. 17) no trecho seguinte: 

 

... o homem é um animal político (zoon politikon): por conseguinte, a pólis 
existe por natureza, é um fenômeno natural. Para Hobbes, ao contrário, o 
estado de natureza não é caracterizado pela sociabilidade, mas por seu 
contrário: a guerra de todos contra todos. A agressão, real ou possível, gera 
de início o medo, e em seguida o impulso para sair do medo mediante um 
pacto baseado na renúncia de cada indivíduo aos próprios direitos naturais. 
A cidade (civitas, ou seja, a comunidade política) que resulta desse pacto é 
um fenômeno artificial... 

 

 Poderíamos discordar, dizendo que a força política apenas bastaria para promover uma 

ação. Mas não basta. O sentimento de medo incute o terror, instrumento psicológico eficaz 

para associar medo e sujeição. Hobbes, na obra Leviatã, assim descreve essa mistura de medo 

e terror: 

 

... Através dessa autoridade da qual foi investido por todo indivíduo no 
Estado, ele [o Leviatã] pode usar tão amplamente o poder e a força que lhe 
foram conferidos a ponto de conseguir dobrar com o terror a vontade de 
todos e de dirigir a vontade de cada um para a manutenção da paz interna e 
para a ajuda recíproca contra os inimigos externos (HOBBES, Leviatã, cap. 
17, p. 227-8). 

 

 Vamos voltar um pouco mais no tempo e sair da civilização europeia para algumas 

considerações.  

Como as sociedades mais antigas e diferentes tratavam o medo? Já existiram 

sociedades onde o medo não dominava as ações humanas e havia harmonia? Para essas 

perguntas, são necessários certo esforço nosso para valorizar pesquisas etnográficas escassas e 

boa vontade para interpretações não ideológicas. A atual literatura, além de pequena, é 

dispersa. A mais bem documentada é a dos pigmeus Mbuti (TUAN, 2005, p. 59), no lado 

norte da floresta úmida do Congo. Esse povo não tem o conceito de mal, seu sentido de tempo 

é pouco desenvolvido, há falta de interesse pelas origens de seus ancestrais ou pelo futuro e 

não fazem planos a longo prazo. Ora, assim, a ameaça, a suspeita e a ansiedade, 

características do medo, estão bastante diminuídas entre essa gente. Entre os Mbuti, quando 

há discórdia, um “palhaço” satiriza os grupos em litígio (assume a raiva da briga dos grupos, 

faz troça), amenizando o conflito. Nos períodos de tempo livre, esses pigmeus consertam as 

redes de caça, conversam, brincam com as crianças, cantam e dançam. Eles não sentem 

necessidade de lugares sagrados porque a totalidade de seu mundo selvagem é sagrada. 



 

Quando chega um infortúnio, os Mbuti não o atribuem à maldade, mas a uma deficiência da 

bondade normal. Entre eles, a morte de alguém pode causar uma intensa dor pessoal, mas não 

há um luto formal, nem o sentimento de injúria ou suspeita de conspiração. Durante suas 

cerimônias festivas, não fazem pedidos específicos. Reúnem-se ao centro da festa e escutam 

os mais antigos contar histórias e cantar canções de seus rituais: “A floresta é bondosa, a 

floresta é boa... A escuridão (morte) nos envolve... mas se a escuridão é (se a floresta permite 

que ela exista), então a escuridão é boa.”3 

Um outro grupo primitivo semelhante aos Mbuti são os Tasadai, da floresta úmida de 

Mindanau – um  grupo pequeno e praticamente inacessível. Os Tasadai são um povo amável e 

de vida bem simples. São coletores e não caçadores. Possuem uma alimentação simples (1500 

calorias por dia), que eles conseguem em apenas três horas de trabalho. Eles são magros, mas 

de boa saúde, não sofrem com as doenças comuns das florestas e sobra muito tempo para 

cuidar do corpo. Eventos que ocorreram cinco ou seis anos antes parecem esquecidos, 

respeitam religiosamente as árvores, são pouco curiosos e gostam da paz. Não usam armas e 

não possuem em seu vocabulário palavras como “inimigo” e “guerra”. O único animal hostil 

para eles é a cobra, mas não procuram matá-la, apenas a evitam. Desejam ter mais filhos, são 

afetuosos com as crianças, frequentemente carregadas e acariciadas. Entre os adultos existe 

muita ternura, conversam com cordialidade, compartilham o que possuem e não competem 

entre si. A palavra favorita deles é mafeon, que quer dizer “bom e bonito”. Permanecem 

casados até que seus cabelos fiquem brancos (TUAN, 2005, p. 64). 

 Observe-se nessas rápidas e sumárias descrições de dois povos que guardam 

características ancestrais um hábito que perdemos há alguns anos e que aponta críticas ao 

nosso modelo atual de sociedade. O medo está bem diluído, sem força nessas comunidades 

primitivas. Tácito dizia: “fingebant simul credebantque.”4 Ele usava essa expressão para 

descrever notícias falsas que circulavam na época, causavam atritos e geravam acirradas 

disputas.  

 Será que as guerras, a fome, as doenças e o terrorismo existem? Epidemias, ganância e 

ódio existem? Estamos tentando provocá-los com essas perguntas muito sérias. Mas também 

ousamos responder a elas: não, eles são criações dos homens e das mulheres, gerados pelo 

medo, uma característica humana, porém, quando manipulados por certos interesses, 

constroem uma sociedade injusta e mais caótica. 

 

                                                 
3 Citado por Tuan, p. 61. De TURNBULL, C. M. Mbuti Pygmies of the Congo. p. 308-9. 
4 Tradução: “imaginavam e ao mesmo tempo acreditavam nas próprias imaginações” (TUAN, 2005, p. 25). 



 

II  Poder 

A palavra poder é rica em sentidos. Vários filósofos já buscaram um conceito do que é 

o poder. Geralmente partem da ideia de que ele se vincula ao fato de que existem pessoas que 

mandam e outras que obedecem. Segundo Bertrand Russell, o “poder é a posse dos meios que 

levam à produção de efeitos desejados” (COTRIM, 2013, p.79). Penso que devemos evitar um 

estudo conceitual do tema, que pode provocar muita confusão com outras disciplinas 

(Psicologia, Sociologia, Antropologia etc.). Vamos nos restringir à esfera da política e aos 

problemas da sociedade.  

Em Filosofia Política, quando tratamos da questão do poder, encontramos também o 

tema do conflito, que é um elemento constitutivo de toda experiência política.5 Partimos do 

pressuposto de que não há vida social sem que surjam divergências e disputas entre os que 

dela participam e também com aqueles que são dela excluídos.6 Dos vários tipos de poder que 

conhecemos (econômico, ideológico, militar, tecnológico etc.), o poder político é aquele que 

trabalha com os conflitos de interesse, tentando harmonizá-los. As disputas exacerbadas 

dentro de uma sociedade a instabilizam, podem gerar violências, guerras. O medo desses 

conflitos extremos sempre apelou para uma saída política, um entendimento para um bem 

comum, uma superação dos conflitos. É considerado um bom governo aquele que possui 

poder e a habilidade de privilegiar os interesses comuns, da maioria, em detrimento das 

pequenas parcelas da população. Mas isso não é tão simples, como no caso das minorias e a 

necessidade de deixar legitimamente o espaço para suas realizações.  

Segundo Arendt (1970, p. 52) 

 

O poder não necessita de justificação, sendo inerente à própria existência de 
comunidades políticas; o que realmente necessita é legitimidade. O emprego 
das duas palavras como sinônimos é tão enganoso e confuso quanto a 
comum identificação entre obediência e apoio. O poder brota onde quer que 
as pessoas se unam e atuem de comum acordo, mas obtém sua legitimidade 
mais do ato inicial de unir-se do que de outras ações que se possam seguir. 
[tradução nossa] 

 

O pensamento de Karl Marx talvez seja o mais importante nesse campo e nesse 

momento. Ele propôs uma compreensão diferente tanto da natureza do poder quanto do 

conflito. O pensador alemão, após intensas pesquisas sobre as relações de trabalho e sobre os 

mercados, concluiu que as sociedades são sempre atravessadas por conflitos que refletem a 

                                                 
5 Módulo Didático: Poder e conflito. Currículo Básico Comum - Filosofia do Ensino Médio. Newton Bignotto. Centro de 
Referência Virtual do Professor - SEE-MG / agosto 2010.  
6 Idem. 



 

distribuição do poder entre as diversas classes sociais. O poder, para Marx, é sempre poder 

econômico, derivado da posse dos meios de produção, e é esse desequilíbrio na base 

econômica das sociedades que está na raiz das outras formas de desigualdade, inclusive 

aquelas observadas no terreno da política.7 Hoje, notamos nas sociedades capitalistas que o 

poder econômico se identifica e se congrega com o poder político, rumando para a 

desigualdade de valores morais, diluindo a justiça e desumanizando a cultura. 

 Se passarmos a usar apenas a razão instrumental, se confundimos conhecimento com 

cultura, e se somos vistos apenas como consumidores de bens e não mais como cidadãos 

livres, devemos reconhecer que estamos diante de um novo mundo e de novas formas de 

poder. O poder e a autoridade parecem migrar da esfera política para aquela do discurso 

tecnológico capitalista, convertendo-se em biopoder.8  

 

 

III  O papel da mídia 

 A mídia hoje, em sua maior parte, apresenta uma estrutura complexa, servidora e 

mantenedora do sistema capitalista, fomentando o consumo, ditando as regras e as modas, 

agindo sob interesses comerciais. Utiliza-se de expedientes sensacionalistas, como fatos 

negativos pessoais, crimes, catástrofes, terrorismo etc., disseminando o sentimento de 

insegurança no meio social – a cultura do medo (ciclo de violência e corrupção; proliferação 

da criminalidade). Assim ela influencia as pessoas, alterando seus comportamentos normais, 

fazendo-as imaginar uma situação que na realidade foi sutilmente planejada para dominar, 

para vender e para servir ao capital. 

 A indústria cultural, que trata a cultura como uma mercadoria, foi um dos primeiros 

pontos discutidos nessa análise da arrancada do capitalismo contemporâneo para uma 

sociedade cada vez mais subjugada. Seus principais intérpretes formaram um grupo 

conhecido como Escola de Frankfurt. Esse grupo era constituído por estudiosos alemães que 

estudavam a obra de Marx e que se reuniam na Universidade de Frankfurt, até serem 

perseguidos. Quando retomam suas pesquisas, agora designados como uma corrente de 

pensamento chamada Teoria Crítica, esses marxistas promovem uma revolução no 

pensamento, criticando duramente os caminhos tomados pelo mercado, pelo Estado, pela 

                                                 
7 Idem. 
8 Biopoder é um termo criado originalmente pelo filósofo francês Michel Foucault para referir-se à prática dos 
estados modernos e sua regulação dos que a ele estão sujeitos por meio de "uma explosão de técnicas numerosas 
e diversas para obter a subjugação dos corpos e o controle de populações". Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biopoder. Acesso em: 17 out. 2016. 



 

justiça, pela moralidade e pela educação. Seus principais representantes são Max Horkeimer, 

Theodor Adorno, Walter Benjamin, Marcuse, Habermas, entre vários outros. 

 Um dos pontos discutidos pelos frankfurtianos é a cultura da alienação. Os produtos 

culturais são entendidos como produtos feitos para impedir a atividade mental do espectador 

(produtos alienantes). O papel da mídia seria a de reproduzir a dominação por meio de 

mensagens ideológicas, de intensificar o entretenimento e despejar informações seletiva e 

aleatoriamente, de induzir necessidades no mercado onde elas não existem na realidade, 

apenas na imaginação do sujeito consumidor. Dessa forma, o indivíduo deixa de decidir por si 

próprio e é facilmente dominado (fetichismo da mercadoria). Esses estudiosos rejeitam essa 

mídia que massificou a arte para consumo no mercado e que propaga ideias que alimentam o 

capitalismo, que nas questões de injustiça e desigualdades sociais propaga apenas esperança, 

que nas questões educacionais defende um ensino voltado para as oportunidades do mercado 

e, da mesma forma, nas questões de saúde, transporte e lazer, só executa aqueles 

procedimentos que não ameaçam os donos do 

capital. 

 Um quadro de Goya, que traz a mensagem 

“O sono da razão produz monstros”, é muito útil 

para abrir uma discussão sobre o uso da razão. Os 

críticos frankfurtianos já apontavam os dois lados 

do uso da razão: uma de forma crítica, reflexiva e 

aprofundada; outra de maneira instrumental, 

menos crítica, prática e superficial. Daí a função 

da mídia: oferecer material apenas para o papel 

instrumental da razão e assim poder dominar, ter 

poder e explorar. 

 

 

 

 

Figura 1 – Francisco José de Goya y Lucientes - The sleep of reason produces monsters (No. 43), from Los Caprichos - 
Google Art Project. Disponível em 17/10/2016. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Francisco_José_de_Goya_y_Lucientes_-
_The_sleep_of_reason_produces_monsters_%28No._43%29%2C_from_Los_Caprichos_-_Google_Art_Project.jpg 
Acesso em: 17 out. 2016. 

 

 



 

Considerações finais 

 

 O medo excessivo desequilibra e estressa o indivíduo, fragilizando-o e permitindo o 

domínio sobre suas ações. A influência da mídia sobre essa fragilização é clara e amplamente 

pesquisada. A pressão que a mídia exerce para a intensificação do medo das pessoas no meio 

social, pela espetacularização das notícias não contribui para a paz e a qualidade de vida dos 

indivíduos. Faltam valores morais e responsabilidade jornalística a esses profissionais, e a nós 

falta certo ceticismo, no sentido filosófico do termo, daquilo que é veiculado. 

 Precisamos de um sonho: retomar as nossas próprias vidas. Precisamos tomar uma 

atitude, mas antes de escolher a melhor ação devemos fazer uma crítica à sociedade do 

espetáculo, e ela só será possível se for feita conjugada com uma crítica profunda ao meio que 

a possibilita. 

 Para uma mídia que excessivamente trabalha com “medos” e “esperanças”, indico um 

trecho da Quarta Parte da Ética de Espinosa para reflexão: “os fatos da esperança e do medo 

não podem ser bons em si” (proposição XLVII, p. 404). 

 O medo é uma tristeza, e a esperança não existe sem o medo. Assim, se nos 

esforçarmos para compreender criticamente o mundo, menos dependeremos da esperança e 

nos afastaremos do medo dominador da complexa sociedade capitalista. Devemos perseverar 

naquilo que somos e agir segundo as leis da nossa própria natureza. Penso que os Mbuti e os 

Tasadai conseguiram equilibrar o medo em suas vidas por causa da inexistência do modo de 

vida instituído pelo capitalismo. Enfim, a instituição do medo, ou o seu fomento, engendrou 

uma forma de controle de nossas ações em função da perpetuação do capitalismo. 

 Como enxergou Marx na sua juventude, nesse mundo, as coisas – mercadorias – 

passaram a ser os verdadeiros donos da vida, os senhores a que os homens e as mulheres 

servem para assegurar a produção que enriquece os proprietários das máquinas e as indústrias 

que fabricam tais mercadorias. 

 O espetáculo desse modo globalizado é a ditadura da mídia com sua banalização da 

cultura, em que o valor supremo é agora divertir-se e divertir, acima de qualquer forma de 

conhecimento e da justiça. Segundo Marx, em O capital (v. III, 2013), “o reino da liberdade 

inicia ali onde cessa o trabalho condicionado pela necessidade e pressão externa; o reino da 

liberdade está situado... além do âmbito da produção material”. 
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Texto II: Resumos das monografias apresentadas pelos(as) alunos(as) 

 

1. A justiça sob uma ótica marxista (Ana Luiza Basques) 

A justiça sempre foi utilizada como arma manipuladora, tanto no campo abstrato do 

conceito de justiça, alimentada pela classe dominadora, que aliena a massa popular, quanto na 

prática, a partir de leis e processos jurídicos que favorecem um grupo social. A jurisdição era, 

e ainda é, determinada pelo grupo dominante, que a partir do Estado legitimava a exploração 

do proletariado. A discussão da ideologia por trás da justiça e o uso dela, a partir do 

materialismo dialético, são objetos de estudo importantes para os dias de hoje, uma vez que 

essa manipulação continua ocorrendo de maneira mais sutil. 

 



 

2. A perpetuação capitalista através do hiperconsumismo (Pedro Cruz Marchese) 

A necessidade de um escoamento sempre mais extenso para os seus produtos persegue 

a burguesia por todo o globo terrestre. 

“Tem de se implantar em toda parte, instalar-se em toda parte, estabelecer contatos em 

toda a parte.” Esse comentário de Karl Marx, em sua obra O manifesto do partido comunista, 

de 1848, soa, ironicamente, como uma premonição à configuração capitalista atual, marcada 

pela apropriação dos avanços tecnológicos nas áreas da comunicação, que, por sua vez, 

demonstrou ser a construção de novas formas de dominação, de modo a configurar a 

multinacionalização sob a premissa da globalização. Nesse sentido, a busca por um crescente 

e incessante escoamento da produção remete a um processo dialético em que, diante das 

adversidades, o sistema capitalista tem demonstrado sua capacidade de superar crises 

econômicas, na consolidação de uma hegemonia burguesa cada vez mais plural em sua 

complexidade. Se, materialmente, a separação final entre capital e trabalho foi uma das 

formas encontradas pelo capitalismo, desde seu estágio embrionário, para se perpetuar, na 

hipermodernidade, assentada no  mercado neoliberal e no Estado mínimo burguês, a 

imposição do desejo de consumo, que vai além da necessidade e tangencia o efêmero, vem 

como forma de abafar um sucateamento sistemático – de caráter neoliberal – dos direitos 

sociais e se mostra como uma instância ideológica proeminente e inédita desse período, com o 

intuito de promover a perpetuação capitalista. 

 

3. Análise marxista da crise do Kibutz (Amir Arones, Laura Arruda e Maria Eduarda 

Campos) 

Os kibutzim são uma espécie de comunidades formadas em Israel que trazem a ideia 

de igualdade e coletivismo. Apresentam espaços comunais para refeições, para socialização e 

lazer e para ensino. São muito relacionados com os estudos aprofundados e analisados por 

Marx que falam da sociedade como um todo e da teoria do socialismo científico que 

desenvolveu, cujo objetivo era acabar com a exploração do proletariado e eliminar as classes 

sociais, estabelecendo verdadeira igualdade entre os homens. 

A pessoa que mora em um kibutz trabalha ou na produção agrícola ou em serviços 

estruturais, como na cozinha, lavanderia, escolas, manutenção etc.  

Há poucos anos, os kibutzim vêm apresentando problemas estruturais, o que 

compromete a ideologia e a forma de viver kibutziana. Temos como objetivo estudar e 

analisar as causas e consequências dessa decadência e entender como estão ligadas com o 

curso sobre Karl Marx que fizemos este ano. 



 

4. Fetichismo na atualidade: uma busca por trás da publicidade na influência das 

mercadorias e da arte (Ana Clara, Lauren Ribeiro e Felipe Dalmax) 

Neste artigo, abordaremos a questão do fetichismo de mercadorias, teoria criada por 

Karl Marx (1818-1883) em O capital (1867-1894) e retomada por Theodor Adorno (1903-

1969) e Max Horkheimer (1895-1973) na obra Dialética do esclarecimento (1944), no mundo 

contemporâneo, fazendo um estudo de caso sobre a perda da essência da obra de arte no 

processo de massificação dela por meio de sua mercantilização. Consideraremos os 

modos como são definidos seus valores imaginários, relacionados ao fetichismo das obras, 

que extrapolam o valor real agregado devido ao trabalho envolvido, e, também, o apoio da 

publicidade e do marketing nessa construção, que estabelecem valores socioculturais e 

padrões de consumo para a sociedade capitalista, com o intuito de convencer o consumidor a 

comprar o produto em oferta.  

 

5. Hiperconsumismo e pornografia: um olhar marxista sobre a indústria pornográfica e 

a liberdade sexual no capitalismo do século XXI (Beatriz Grego e João Gabriel Bruno) 

Com o passar do tempo, a criação e o barateamento de novas tecnologias online e o 

aumento e facilitação do acesso de todos à internet, o ato sexual deixou de ser feito apenas por 

prazer ou necessidades reprodutivas e se tornou mais um produto, que é gerado e vendido em 

massa, sendo mascarado, aperfeiçoado e utilizado para a obtenção de lucro. 

Concomitantemente, foram difundidos pela sociedade ideais revolucionários que colocam o 

sexo e a expressão da sexualidade – através da pornografia e da prostituição, principalmente – 

como forma de empoderamento e libertação. Tais ideais servem como estímulo para o 

aumento da produção de materiais que alimentam essa indústria, que foi construída à base de 

uma exploração sexual notória. Fato é que a indústria pornográfica é a causadora de estupros, 

abusos, violências físicas e psicológicas, propagação de doenças sexualmente transmissíveis, 

vício em drogas e uma grande distorção da imagem e conceito do que é sexo, como deve ser 

praticado, o que é e não é permitido e qual o comportamento esperado. Também é fato que a 

indústria pornográfica é uma das maiores formas de obtenção de “dinheiro fácil e rápido”, 

algo que é comprovado por falas comuns do dia a dia, como "estou sem dinheiro, vou me 

prostituir/fazer um filme pornô". Ou seja, a indústria pornográfica não seria a mesma se não 

fosse o capitalismo. Quanto mais ela se mostra promissora, mais crescem os investimentos, 

mais crescem as opções, mais cresce a produção, como se fosse uma fábrica de produtos 

inanimados quaisquer. 

 



 

6. O papel dos movimentos sociais na luta de classes no século XXI.  Estudo de caso: 

Ocupação William Rosa (Henrique Mundim, Anna Carolina Chrispim e Clara Saliba) 

A partir de uma visão marxista, a chamada luta de classes, ou seja, um movimento 

dialético entre a classe dominante e a dominada seria a causa das mudanças estruturais numa 

sociedade. Essa concepção tem sido, ao longo dos anos, importante ferramenta para uma 

efetiva análise não somente histórica, como também sociológica. O objetivo deste trabalho é, 

nesse sentido, utilizar os preceitos marxistas da luta de classes para analisar, do ponto de vista 

sociológico, o real papel dos movimentos sociais na conquista de melhorias para as classes 

oprimidas, bem como na relação dialética oprimido/opressor como um todo. Para tal, faz-se o 

estudo de caso da Ocupação William Rosa, localizada em Contagem, região metropolitana de 

Belo Horizonte, MG, Brasil, que se define como “400 famílias ocupando um terreno há mais 

de 40 anos abandonado, sem cumprir sua função social”, cuja luta é “por um direito humano 

básico: ter uma moradia digna”. 

 

7. Uma outra versão da verdade (Artur Cardoso e Vivienn Carvalho) 

Este trabalho consiste na análise do CD Year Zero, da banda estadunidense de música 

industrial/experimental Nine Inch Nails, com base nos conhecimentos de Marx e de outros 

pensadores marxistas. Juntamente ao CD, foi construído um ARG (Alternative Reality Game 

– Jogo de Realidade Alternativa, em português) promocional para contextualizar a narrativa 

que se passa no CD, por meio de websites, clipes, áudios, e-mails etc. O dois elementos, o 

ARG e o CD, contam uma história sobre os Estados Unidos, por volta do ano de 2022, 

quando se instaurou um governo totalitário de extrema direita. Para a análise, utilizamos a 

metodologia de repartir os pilares de sustentação do Estado em três: a Ideologia, o 

Militarismo e a Religião. A partir desses três elementos, exploraremos as mais variadas 

situações, ambientes e personagens dessa história. O trabalho tem como objetivo responder às 

seguintes perguntas: o que torna válido o Estado totalitário do álbum? Por que podemos 

assumir a possibilidade da instalação de tal regime? Que elementos atribuem à distopia a 

verossimilhança que nos assombra enquanto sociedades que tomam a democracia como 

imutável premissa? Essa última é, também, a principal reflexão que trazemos. 

 

8. A formação do feminismo brasileiro hoje e sua relação com o marxismo (Bruna Bentes 

e Júlia Campos) 

O feminismo ilustra, em muitos pontos, a teoria marxista. Nascido no proletáriado do 

século XVIII, o movimento surge como a busca feminina e pobre por direitos iguais. Porém, o 



 

movimento chega ao Brasil por meio de jovens mulheres ricas que estudaram na Europa. 

Torna-se elitista, ou seja, uma clara apropriação burguesa de criações proletárias. Hoje, após 

muitas transformações, o movimento se fragmenta e cresce cada vez mais, representando e 

incluindo todas as mulheres. Ainda assim, esse movimento está sujeito a alienação e 

apropriações ideológicas, principalmente no que tange à industrialização do feminismo, onde 

sua popularidade é adicionada ao sistema capitalista e comercializada, perdendo em muitos 

momentos seu caráter libertador. O marxismo explica os processos de apropriação capitalista 

que sustentam a hierarquia social entre elite e proletáriado. Dessa forma elucida como a 

trajetória do feminismo começa com mulheres proletárias e aos poucos vai se distanciando 

delas. 

 

 

Considerações finais 

 A crise internacional ingressou na mídia há alguns anos com suas interpretações 

econômicas. Seu itinerário contraditório implica crises políticas e internacionais, lutas sociais 

e tendência a revoltas populares. O potencial revolucionário e as intervenções devem ser 

estudadas e avaliadas a todo momento, de acordo com as forças em luta e o grau de 

consciência da situação dos explorados. No nosso trabalho com os alunos do Ensino Médio do 

Colégio Santo Antônio, inicialmente observamos suas características: o potencial crítico, o 

nível de consciência dos problemas sociais e o conhecimento sobre o marxismo. A estratégia 

foi relativamente simples: apresentar os conceitos básicos de filosofia política e elencar os 

exemplos do dia a dia de uma sociedade capitalista e injusta socialmente. 

 Sobre os nossos alunos, seu perfil, havia neles principalmente a curiosidade do que iria 

acontecer no curso. Faltavam-lhes os conceitos da obra marxista, mas sobrava neles 

disposição para discutir os problemas sociais e econômicos. Infelizmente, conseguiram 

apenas em parte acompanhar o curso com as leituras indicadas, diziam que “não deu tempo”, 

e essa conduta prejudicou a qualidade da discussão dos temas. Por outro lado, a atenção com 

que acompanharam os debates, o envolvimento com que se dedicaram às análises dos 

problemas levantados sobrepuseram essas falhas. Eles encontraram dificuldades com os textos 

de Marx, mas reconheciam facilmente as incongruências e as hipocrisias da sua sociedade e o 

domínio das pessoas pelo medo.  

 Registramos que o nosso projeto de trabalho não foi totalmente bem recebido pela 

comunidade escolar. Mas não foi difícil convencer as pessoas mais importantes da instituição 

das nossas boas intenções. 



 

 Enfim, recomendamos trabalhos dessa natureza, urgentemente. Não podemos perder a 

oportunidade de esclarecer os motivos que sustentam os movimentos socialistas e, se possível, 

evitar esse “recrutamento” pelo capitalismo para a formação de um rebanho de pessoas 

medíocres. Devemos repensar o ser humano na sociedade e superar a dominação pelo capital. 

Nossa ensino não pode ficar restrito a disciplinas ou pedagogias que não se abrem para o 

mundo. 
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Anexo A 

Cronograma do curso 

 

Encontro Data Atividade 
1 22/03 

MRW 
Apresentação do curso, justificativa do tema e discussão da ementa. 
Apresentação sucinta de algumas ideias que serão discutidas no curso. 

2 29/03 
W 

Aula: A visão histórica das ideias políticas ocidentais e o contexto europeu. 
 

3 05/04 
R 

Aula: Vida e obra de Marx. 
Dialética, materialismo e ideologia. 

4 12/04 
M 

Aula: Estrutura, infraestrutura e superestrutura. Classes sociais e estrutura social. 
Lutas de classes. 

5 19/04 
W 

Aula: O papel revolucionário da burguesia e a consolidação do capitalismo. 

6 26/04 
R/W 

Aula: Trabalho, alienação e sociedade capitalista. 
Comunismo. 

7 03/05 
R 

Aula: O capital: a obra e seus conceitos básicos. Cenas de Tempos modernos 
(Chaplin). Análise do capítulo VIII do livro I: Jornada de trabalho. 

8 24/05 
M 

Aula: O capital: a obra e seus conceitos básicos.  
Análise do livro IV: Salário, preço e lucro. * Mais-valia 

9 31/05 
W 

Aula: O capital: a obra e seus conceitos básicos.  
* Ideologia. 

10 07/06 
MRW 

Discussão: Avaliações e perspectivas do marxismo 

11 14/06 
Convidado 

Mesa-redonda com convidado: prof. Edson de Paula Lima (Fitee). 

12 21/06 
Convidada 

Mesa-redonda com convidado: profa. Carla Ferretti (PUC Minas). 

13 28/06 
R 

Aula: Medo e poder na sociedade. 
O papel da mídia. 

14 05/07 
W 

Aula: Consumismo: a condição angustiante do indivíduo e da sociedade sob o 
capitalismo contemporâneo. 

15 09/08 
MRW 

Discussão: A necessidade da interpretação marxista no modelo econômico e 
político no século XXI. A Escola de Frankfurt. 

16 16/08 
 

Seminário I: Hiperconsumismo e pornografia: um olhar marxista sobre a 
indústria pornográfica e a liberdade sexual no capitalismo do século XXI. 
Autores: Beatriz Grego e João Gabriel Bruno 

17 23/08 
 

Seminário II: O papel dos movimentos sociais na luta de classes no século XXI: 
estudo de caso da ocupação William Rosa.  
Autores: Henrique Mundim de M. Paixão, Anna Carolina Chrispim, Clara Saliba. 

18 30/08 
 

Seminário III: A perpetuação capitalista através do hiperconsumismo. 
Autor: Pedro Cruz Marchese 

19 13/09 Seminário IV: A justiça sob uma ótica marxista. 
Autora: Ana Luiza Basques 

20 20/09 Seminário V: Outra versão da verdade. 
Autores: Artur Cardoso e Vivienn Carvalho 

21 27/09 Seminário VI: Fetichismo na atualidade: uma busca por trás da publicidade na 
influência das mercadorias e da arte. 
Autores: Ana Clara, Lauren Ribeiro e Felipe Dlmax. 

22 04/10 Seminário VII: Análise marxista da crise do Kibutz. 
Autores: Amir Arones, Laura Arruda, Maria Eduarda Campos. 

23 11/10 Seminário VIII: A formação do feminismo brasileiro hoje e sua relação com o 
marxismo. 
Autoras: Bruna Bentes e Júlia Campos 

24 18/10 Entrega dos trabalhos. 
25 25/10 Avaliação final do curso 
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CALVEZ, Jean-Yves. O pensamento de Karl Marx. Trad. Agostinho Veloso. 2a edição. Porto: Livraria 
Tavares Martins, 1962. 2 v. 
FERNANDES, Luís. O enigma do socialismo real: um balanço crítico das principais teorias marxistas 
e ocidentais. Rio de Janeiro: Mauad, 2000. 
FURTADO, Celso. Teoria e política do desenvolvimento econômico. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 
(Coleção Os economistas). 
GIANNOTTI, J. A. Lições de filosofia primeira. São Paulo: Cia. das Letras, 2011. 
GINZBURG, Carlo. Medo, reverência, terror: quatro ensaios de iconografia política. Trad. Federico 
Carotti, Joana Angélica d’Avila Melo, Júlio Castañon Guimarães. São Paulo: Cia. das Letras, 2014. 
ARAÚJO, Guaracy; PIMENTA, Olímpio; GUIMARÃES, Bruno. Filosofia como esclarecimento. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2014. 
HARVEY, David. Para entender O capital. Trad. de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. 
HOBSBAWM, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. Trad. José Viegas. São Paulo: Cia. das 
Letras, 2007. 
LOSURDO, Domenico. 150 anos do Manifesto do Partido Comunista. 150 anos de história universal. 
Trad. de Margot Soria Saravia, Vania Manfroi e Lúcio Flávio de Almeida, da PUC-SP (artigo).  
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto comunista. São Paulo: Boitempo, 1998. 
MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. Seleção de textos de José 
Arthur Giannotti; trad. José Carlos Bruni. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Os pensadores) 
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Trad. de Rubens Enderle. Livros I e II. São Paulo: 
Boitempo, 2013. (Marx-Engels) 
MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. Trad. Isa Tavares. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 
2008. 
MÉSZÁROS, István. Marx: a teoria da alienação. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
NOVAES, Adauto (Org.). Mutações: elogio à preguiça. São Paulo: Edições SESC, 2012. 
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Anexo C: gráficos 

 

Questionário de percepção do curso CSA Avançado 
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(A) Afinidade com o tema e 
desejo de aprender. 

(B) Curiosidade pelas ideias 
que seriam abordadas. 

(C) Ampliar os meus conceitos 
sobre o marxismo. 

(D) Poder discutir melhor a 
aplicação do marxismo nos 

dias de hoje 

QUESTÃO 1: Por que você optou em fazer esse curso? 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

(A
) A

lien
aç

ão
. 

(B
) M

ais
 valia

 

(C)
 Hip

erc
ons

um
ism

o. 

(D
) T

rab
alh

o
 e j

orna
d

a d
e t

rab
alh

. 

(E
) I

deo
logia. 

(F
) E

sc
ola d

e F
ran

k
fur

t . 

(G
) S

alá
rio

, p
reç

o e l
uc

ro
. 

QUESTÃO 2: Escolha dois temas  pelos quais você mais se interessou no curso: 
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(A) Sim, totalmente. (B) Parcialmente (C) Não, não deu 
tempo. 

(D) Não, desisti. 

QUESTÃO 3: V ocê leu os textos indicados pelos professores? 
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(A) Muito fácil. (B) Fácil.  (C) Normal, 
adequado, médio.  

(D) Difícil. (E) Muito difícil. 

QUESTÃO 4: Qual sua avaliação do grau de dificuldade da 
linguagem utilizada nas exposições em sala de aula? 
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(A) 
Desconhecimento 

do conteúdo. 

(B) Forma 
diferente de 

abordagem do 
conteúdo.  

(C) Tempo 
insuficiente para 

ler a obra.  

(D) Falta de 
motivação para 
analisar a obra. 

(E) Não tive 
qualquer tipo de 
dificuldade para 
acompanhar o 

curso.  

QUESTÃO 5: V ocê se deparou com alguma dificuldade ao 
frequentar as aulas do curso? Qual? 
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(A) Sim, até 
excessivas. 

(B) Sim, 
adequadas.  

(C) Incompletas. (D) Não, deixou a 
desejar. 

(E) Não, mas não 
comprometeu o 

acompanhamento. 

QUESTÃO 6: As informações/instruções fornecidas no 
planejamento do curso e os materiais disponibilizados foram 

suficientes para acompanhar o curso? 
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QUESTÃO 7: Escolha o tema  que você encontrou maior 
dificuldade para entender, ou não entendeu, no curso. 
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(A) satisfatória. (B) parcial. (C) insatisfatória. 

QUESTÃO 8: A compreensão das aulas temáticas foi 
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(A) novos conhecimentos. (B) novas perspectivas do 
pensamento. 

(C) nada relevante. 

QUESTÃO 9: As palestras trouxe para você 
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(A) muito longo. (B) longo. (C) adequado.  (D) curto.  (E) muito curto.  

QUESTÃO 10: Considerando a extensão do curso, você considera 
que ele foi 
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(A) Atendeu completamente. (B) Parcialmente. (C) Não atendeu. 

QUESTÃO 11: O curso atendeu as suas expectativas? 
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(A ) Sim (B ) Não 

QUESTÃO 12:  Você recomendaria esse curso para algum amigo? 

 

 

 


