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1) Ementa:   
Proposta de Seminário com foco na análise de conjuntura política proposta 
por Karl Marx nas obras “As Lutas de Classe e  França de 1848 a 1850” e 
“O 18 Brumário de Luis Bonaparte”. O curso visa uma discussão teórica 
e metodológica acerca da importância da História na análise política. 
Também visa as reflexões e apontamentos para os estudos sobre análise de 
conjuntura política a partir de Karl Marx.  
 
2) Objetivos e meios:  
Inovar na busca da leitura orientada de dois clássicos de Karl Marx, 
visando o destaque para a análise da conjuntura política. a) aulas 
expositivas; b) seminários com participação e intervenção ativa dos alunos; 
c) discussões dirigidas; d) exercícios práticos sobre análise de conjuntura 
política.  
 
3)- Principais temas a serem abordados (explicitação da ementa) 
Aproximação da teoria política com os campos e temas relacionados: a) à 
análise de conjuntura b) aos estudos culturais. c) à história política. d) à 
metodologia. e) à teoria política brasileira.  
 
4)- Critérios de Aferição – a) Seminários apresentados e discutidos em 
sala de aula. b) Fichamento das leituras propostas. c) Participação no curso. 
4. Trabalho ao final de curso 



 

5) - Bibliografia  

A) Básica –  
 
Marx, Karl (1850).  As Lutas de Classe e  França de 1848 a 1850 . Título 
original: Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850. Várias edições em 
português. 
Marx, Karl (1852). O 18 Brumário de Luis Bonaparte. Título Original. 
Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. Várias edições em 
português. 
 
B) Complementar 
 
A ser divulgada em aula. 
 
 
* Gisálio Cerqueira Filho é cientista político e sociólogo. Doutor em 
Ciências Humanas (USP, 1980)), Professor Titular de Teoria Política 
(UFF), Professor Titular de Sociologia (UCAM- aposentado), pesquisador 
senior do Research Committee on Sociology of Law (RCSL-ISA), membro 
do Laboratório Cidade e Poder (LCP/UFF) e da Associação Universitária 
de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental (AUPPF). Editor de 
PASSAGENS – Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica  
http://www.historia.uff.br/revistapassagens/  


