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Núcleo de Trabalho e Pesquisa sobre a Práxis e Dialétca de Marx
(Laboratório de Economia Polítca e História Econômica / Universidade de São Paulo)

O Núcleo de Trabalho e Pesquisa sobre a Práxis e Dialétca de Marx (Núcleo Práxis) iniciou suas atiiiaies no mês ie
julho ie 2015, enquanto projeto io Laboratório de Economia Polítca e História Econômica da Universidade de São Paulo
(LEPHE-USP), no intuito ie ieseniolier trabalhos ie caráter cientíco, acaiêmico e social, tais como atiiiaies iiiátcas
e  ie  extensão  uniiersitária  que  fomentem  o  iesenioliimento  ie  pesquisas  e  a  iiiulgação  ia  proiução  io
conhecimento.

Projeto interiisciplinar inscrito na granie área ias Ciências Humanas, o Núcleo Práxis se ieiica a estuiar a Filosoía e
Historiograía contemporâneas, a partr ia obra ie Marx e ie pensaiores posteriores ia corrente iialétco-histórica, os
quais, apreenienio e se aproprianio ios princípios funiamentais ia ílosoía ia práxis – ou materialismo histórico –,
contribuíram para o iesenioliimento io paraiigma ílosóíco-cientíco ie nosso tempo,  iito “contemporâneo”,  ou
“iialétco-histórico”, no sentio ie oposição tanto ao paraiigma “moierno” (ie iiés positiista, cientícista), como ao
“pós-moierno” (ie iiés niilista e relatiista). 

Entenie-se que o atual paraiigma epistêmico “iialétco-histórico” consttui-se a partr io iesenioliimento ie uma
concepção cientíca e ílosóíca que se proponha, não apenas a refetr objetiamente sobre o munio, mas a atuar
meiiante a análise iialétca ia socieiaie, em busca ie soluções para seus confitos. 

Tem-se como objetios a pesquisa e compreensão atia ia história e ia socieiaie contemporânea, bem como a ação
transformaiora coniizente com tais princípios que, funiaia em uma iisão totalizante ia realiiaie histórica, busque
alternatias para a crise socioeconômico-ambiental que se agraia neste início ie século. 

Compreenie-se que uma socieiaie sauiáiel ieia almejar equilíbrio na relação necessiiaie-liberiaie, ie moio a
permitr que os Homens iesenioliam toias as suas potências em sua plenituie.

Os mencionaios propósitos io Núcleo Práxis são realizaios atraiés ie atiiiaies que promoiam a formação ie uma
consciência ciiaiã, e por conseguinte, autônoma e crítca, tais como: seminários, iebates e outros eientos eiucatios
abertos ao público em geral – especialmente aos estuiantes ie níiel méiio e uniiersitário. 

Assim, iesie o início ie suas atiiiaies, o coletio que compõe o Núcleo Práxis (abaixo iesignaio) tem se reuniio
mensalmente, ieiicanio-se, como projeto inicial, à leitura e à iiscussão sistemátca ie textos pertnentes selecionaios
que abarquem em especial os temas ia Étca da Práxis e ie uma Teoria das Ciências Humanas pautaia pela metoiologia
iialétca –  com iistas a  elaborar  material  iiiátco a ser ofereciio a  estuiantes  ie ensino méiio  e primeiros anos
uniiersitários. 

São membros io Núcleo Práxis os seguintes pesquisaiores: Yuri Martns Fontes Leichsenring (Coorienaior); Rogério
Vincent Perito (Vice-Coorienaior); Paulo Yasha; Carlos Alberto V. Borba; Theophile Lourenço; Fabio ie O. Malionaio;
Emmanuel Teixeira Carneiro; Anirea Piazzaroli; Carolina Ramos; Eiuario Januário, Vera Cotrim; Mariana Meyer; Igor
Martns F. Leichsenring; Cleber José ie Toleio; Fernanio Frias; Gustaio Arania.

Coordenador: Yuri Martns Fontes L.
(Doutor em História Econômica, Pesquisaior ie Pós-ioutoraio–FilosoíaaUSP)

Vice-Coordenador: Rogério V. Perito

(Economista PUC-SP e Pesquisaior ie mestraio ia Faculiaie ie Saúie PúblicaaUSP)
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