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Ementa:  
O curso pretende apresentar pontos fundamentais da formulação teórica de Marx, através da leitura de textos 
clássicos. Tratamento da gênese do pensamento, de aspectos centrais de sua crítica de economia política e de 
sua produção propriamente política. 

 
 

Programa: 
A disciplina terá como objetivo apresentar aspectos do pensamento de Karl Marx (1818-1883) e sua 
contribuição para a crítica da sociedade capitalista a partir do século XIX. Objetiva-se discutir o impacto do 
pensamento marxista para a construção do pensamento sociológico. Para tanto, a leitura de obras e textos do 
autor será fundamental e privilegiada, valendo-se também de comentadores importantes de seus trabalhos. 
Procurarão ser contemplados também alguns debates sobre a atualidade do debate de Marx sobre os 
fundamentos da sociedade capitalista (ainda vigente, mesmo que tenha ocorrido modificações do momento em 
que o autor formulou seus trabalhos) e também aspectos do impacto do pensamento marxista no Brasil. 
É necessário ficar claro que não se pretende esgotar ou abarcar, de maneira alguma, todo um cenário de 
debates que possui mais de 150 anos, em diferentes lugares do mundo, em diferentes movimentos sociais, 
dentro e fora dos meios acadêmicos e com uma plêiade de vertentes e interpretações por autores de grande 
envergadura, nacionais e estrangeiros. Pretende-se a introdução e discussão de pontos considerados fulcrais da 
contribuição do pensamento marxista à Sociologia, tendo-se muito clara a limitação da seleção dos problemas a  
um curso de um semestre de graduação. 

 
 

Bibliografia: 
Esta é a indicação de um bibliografia preliminar. O programa detalhado do curso será entregue no primeiro dia 

de aula. 
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