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PROFESSOR(A):  Gustavo Seferian

EMENTA   

A disciplina anseia, tomando por base o pensamento de Marx e Engels, bem como dos principais 
OBJETIVOS

Proporcionar leituras críticas e sinalizar perspectivas acerca da teoria e história do Estado, tendo em conta a perspectiva teórica e prática
do materialismo histórico e dialético. Aproximar as e os estudantes de leituras acerca da interpretação social e política da modernidade,
dando ênfase às realidades periféricas e o escapismo ao pensamento eurocêntrico e eurodeterminado da política. Fundamentar olhares
críticos acerca da teoria das formas sociais, da concepção olítica, da emancipação e dos sujeitos revolucionários.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo será dividido em 5 unidades, com encontros nas quintas-feiras, das  19h-20h40, presencialmente na Faculdade de Direito da
UFMG, ou, quando não, em encontros síncronos pela plataforma Google Meet.
1) Apresentação do curso

Unidade I – Fundamentos do curso (8h)

2) Fundamentos da ação revolucionária na obra de Marx e suas hipóteses
3) Pensamento revolucionário nos clássicos do Marxismo: Rosa Luxemburgo
4) Pensamento revolucionário nos clássicos do Marxismo: Vladimir Lênin
5) Pensamento revolucionário nos clássicos do Marxismo: Leon Trotsky

Objetivos: Lançar bases acerca do pensamento marxista acerca do Estado e da Revolução socialista
Estratégias de ensino-aprendizagem:
- Aula expositiva presencial  (50min), sequenciada de debates
- Subsidiariamente, aula expositiva síncrona (30min), sequenciada de debates

Bibliografia básica:
BENSAÏD,  Daniel.  O  início  de  um  novo  debate:  o  regresso  da  estratégia.  Disponível  em:
https://danielbensaid.org/IMG/pdf/2006_08_01_db_150_b_515.pdf 
LÊNIN, Vladimir. Estado e Revolução, edições diversas.
LÖWY, Michael. “Introdução”. In: A teoria da revolução no jovem Marx. Trad. Anderson Gonçalves. Petrópolis: Vozes,
p. 25-53. 
LUXEMBURGO, Rosa. “Reforma social ou revolução" in LUXEMBURGO, Rosa. Textos escolhidos: Vol. 1 (1899-1914).

LOUREIRO, Isabel (Org.) Trad. Stefan Klein et alii, São Paulo: Unesp, 2011.

TROTSKY, Leon. O Programa de Transição: a agonia mortal do capitalismo e as tarefas da Quarta Internacional . São

Paulo: Proposta Editorial, 1980 

Unidade II – Revolução na Europa (6h)
6) Revolução Russa (1905 e 1917)
7) Revolução Alemã (1918-1919) e Revolução Húngara (1919, 1956)
8) Revolução Portuguesa (1910 e 1974)

CH REMOTA

30h
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Objetivos:  Lançar  principais  elementos  historiográficos,  sociológicos  e  políticos  acercadas  principais  experiências
revolucionárias europeias no séc. XX, articulando com experiências outras como as revoluções finlandesa, grega,
iugoslava, italiana etc.
Estratégias de ensino-aprendizagem:
- Aula expositiva presencial  (50min), sequenciada de debates
- Subsidiariamente, aula expositiva síncrona (30min), sequenciada de debates

Bibliografia básica:
BENSAÏD, Daniel. Stalinismo e bolchevismo. Trad. própria.
___. Questões de Outubro, trad. própria..
CONCEIÇÃO, Marcus Vinicius. A revolução húngara de 1956: uma desmistificação do processo de desestalinização da
União Soviética. Disponível: http://redelp.net/revistas/index.php/rms/article/view/708/644
LOUREIRO, Isabel. A revolução alemã (1918-1953). São Paulo: UNESP, 2003.
VARELA, Raquel. A guerra das guerras, a Revolução das Revoluções, 1917. Rev. Direitoe Práx., Rio de Janeiro, Vol.

08, N.3, 2017, p. 2227-2255https://www.scielo.br/j/rdp/a/ZhFqcRGcdgFTfTwyVJHWL7k/?format=pdf&lang=pt
VARELA, Raquel. PAÇO, António Simões do. ALCÂNTARA, Joana. A revolução dos cravos. revolução e democracia, um
debate.  Outros  Tempos,  vol.  11,  n.17,  2014  p.212-229.  Disponível
em:https://www.outrostempos.uema.br/index.php/outros_tempos_uema/article/view/336/262

Unidade III – Revolução asiática e africana (6h)
9) Revolução Chinesa (1949)
10) Revolução Vietnamita (1945)
11) Revolução Angolana, Moçambicana, Guineense e Cabo-Verdiana

Objetivos:  Lançar  principais  elementos  historiográficos,  sociológicos  e  políticos  acercadas  principais  experiências
revolucionárias  asiáticas e africanas no séc. XX, articulando com experiências outras, como as revoluções coreana,
filipina, indonésia, cambojana, indiana, paquistanesa, argelina, egípcia, congolesa, ganense etc.
Estratégias de ensino-aprendizagem:
- Aula expositiva presencial  (50min), sequenciada de debates
- Subsidiariamente, aula expositiva síncrona (30min), sequenciada de debates

Bibliografia básica:
MANDEL, Ernest et alii. China x Vietnã. São Paulo: Xamã, 1989.
MENESES, Maria Paula. O olho do furacão? a África Austral no contexto da guerra-fria (década de 70). Disponível em:
https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/80243/1/O%20Olho%20do%20Furacao.pdf
SECCO,  Lincoln.  Nacionalismo  na  "África  portuguesa".
Disponívelhttps://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/10517/7831
VISENTINI, Paolo. A revolução vietnamita: da libertação nacional ao socialismo. São Paulo: UNESP, 2003.
___. Conflitos afro-asiáticos 'quentes' da Guerra Fria: da revolução à guerra (anos 1970 e 1980). Disponívenl em:
https://www.revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2175180313322021e0103

WOOLLACOTT,  John.  A  luta  pela  libertação nacional  na Guiné-Bissau e a  revolução em Portugal.  Análise  Social,
Terceira Série, Vol. 19, No. 77/79, A Formação de Portugal Contemporâneo: 1900-1980 (Volume II): Communicações
ao colóquio organizado pelo Gabinete de Investigações Sociais (Dezembro de 1981) (1983), pp. 1131-1155. Disponível
em: https://sci-hub.se/https://www.jstor.org/stable/41010445

Unidade IV – Revolução na América Latina (8h)
12) Revolução Boliviana (1952)
13) Revolução Cubana (1959)
14) Revolução Nicaraguense, Salvadorenha, Hondurenha e Martinequense (1979)
15) Revolução zapatista (1994)

Objetivos:  Lançar  principais  elementos  historiográficos,  sociológicos  e  políticos  acercadas  principais  experiências
revolucionárias na América Latina no séc. XX, articulando com experiências outras, como as revoluções guatemalteca,

https://www.revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2175180313322021e0103
https://sci-hub.se/https://www.jstor.org/stable/41010445
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venezuelana, chilena e o gestar da revolução brasileira, argentina, uruguaia etc.
Estratégias de ensino-aprendizagem:
- Aula expositiva presencial  (50min), sequenciada de debates
- Subsidiariamente, aula expositiva síncrona (30min), sequenciada de debates

Bibliografia básica:
PRADO,  Adonia  Antunes.O  Zapatismo  na  Revolução  Mexicana:  uma  leitura  da  Revolução  Agrária  do  Sul
https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/233
BENSAÏD, Daniel. Marcos e o espelho partido da mundialização. Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/
bensaid/1998/mes/marcos.htm
DURÁN GIL, Aldo. Bolívia: duas revoluções nacionalistas? Perspectivas, São Paulo, v. 33, p. 157-189, jan./jun. 2008
FAGUNDES,  Pedro  Ernesto.  "Patria  ou  muerte":  os  30  anos  da  Revolução  Sandinista.  Disponível  em:
https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/7726
NOGUEIRA, João Vitor Correa et alii.  O papel da Revolução Cubana nas revoluções terceiro-mundistas durante a
Guerra  Fria:  o  internacionalismo  cubano  em  Angola  e  na  Nicarágua.  Disponível  em:
https://www.seer.ufrgs.br/RevistaPerspectiva/article/view/80171
RUBBO, Deni Irineu Alfaro. As veias abertas: acerca do debate em torno de "Mudar o mundo sem tomar o poder", de
John Holloway. Disponivel em: https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/aurora/article/view/1223
VASCONCELOS,  Joana  Salem  et  alii.  Cuba  no  séc.  XXI.  São  Paulo:  ELefante,  2019.
https://www.marxists.org/portugues/tematica/livros/cuba/cuba-no-sec-XIX.pdf

Unidade V – Revolução e o porvir (2h)
16) Lições da revolução socialista no séc. XX para a contemporaneidade

Objetivos:
Estratégias de ensino-aprendizagem:
- Aula expositiva presencial  (50min), sequenciada de debates
- Subsidiariamente, aula expositiva síncrona (30min), sequenciada de debates

Bibliografia básica:
ARRUZZA, Cinzia. BHATTACHARYA, Tithi. FRASER, Nancy. Feminismo para os 99%: um manifesto. Trad. Heci Regina

Candiani. São Paulo: Boitempo, 2019. 

LÖWY, Michael. O que é ecossocialismo? 2a ed. São Paulo: Cortez, 2013.

SEFERIAN, Gustavo. Pode a jibóia ser ecossocialista?: pontos para a retomada da experiência da Comuna de Paris

como  indutora  da  contemporânea  revolução  social  e  ecológica.  In:  BATISTA,  Flávio  Roberto.  BENITEZ,  Carla.

SEFERIAN, Gustavo (coords.). Comuna de Paris, Estado e Direito. Belo Horizonte: RTM, 2021b. 

METODOLOGIA

O curso consistirá na disponibilização de textos e exposições orais, a serem apresentados aos e às participantes  preferencialmente em
aulas presenciais, ou, quando interditadas por razões sanitárias, em encontros síncronos por plataforma virtual. A interação se dará em
referidos encontros, necessariamente. Serão disponibilizados textos obrigatórios correspondentes a cada uma das unidades, bem como
literatura complementar.  O intuito do material  é provocar reflexões críticas acerca da  historicidade do Estado,  sua crítica marxista,  a
assimilação de formulações clássicas e a compreensão de processos históricos revolucionários experimentados no século XX..
ESTRATÉGIAS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação dessa disciplina será considerado uma etapa da formação coletiva de conhecimentos. Não será avaliado se o ou a
estudante decorou a matéria ministrada, mas sim, verificar se os conceitos estão sendo apreendidos e reformulados, como está a sua
capacidade de reflexão crítica e argumentação. A avaliação se dará através de: 
- Interação com o professor e colegas de classe após estímulo inicial (com aulas presenciais ou, quando não, encontros síncronos);
- Confecção de texto individual sobre tema relacionado ao conteúdo do semestre e as motivações acerca da matrícula na disciplina;
- Elaboração de artigo ao cabo da disciplina.

https://www.marxists.org/portugues/tematica/livros/cuba/cuba-no-sec-XIX.pdf
https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/aurora/article/view/1223
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Fundamental registrar que o docente responsável pela condução da disciplina contará com estagiária ou estagiário de docência, vinculado
ao PPGD da instituição.
TECNOLOGIAS DIGITAIS UTILIZADAS

Em encontros que idealmente se anseia ministrar, serão apenas disponibilizadas imagens das experiências revolucionárias em debate para
ilustração  imagética  das  e  dos  estudantes  acerca  dos  feitos  históricos  em  debate.  Da  mesma  sorte,  o  material  –  textos,  videos,
documentários etc – serão disponibilizados pelo Moodle.
Em remota e não esperada realização de atividades virtuais, nos encontros síncronos   eventuais recursos imagéticos ou textuais serão
disponibilizados pela exposição de tela do interlocutor em questão. Os diálogos mais corriqueiros serão mediados por fórum de dúvidas,
não sendo estimulada trocas informais por canais outros como WhatsApp e aplicativos congêneres.
Os textos serão disponibilizados exclusivamente no formato PDF, tanto por meio de links para acesso a periódicos quanto por meio de
disponibilização  de  arquivos  diretamente  na  plataforma  Moodle  –  prestigiando-se  sempre  a  primeira  forma,  com  vistas  a  não
sobrecarregar a nuvem da universidade.
Desse modo, entendemos como recursos a serem mobilizados no semestre:
- Aulas expositivas em encontros síncronos.
- Textos de livros e artigos científicos, priorizando artigos acadêmicos e atentando-se às normativas quanto aos direitos do
autor;
- Indicação de filmes documentários na plataforma Youtube;
- Atividades síncronas exclusivamente por meio do Google Meet ou outra plataforma virtual;
- Outras ferramentas, materiais ou técnicas que se mostrem necessárias no curso do semestre.
BIBLIOGRAFIA

Já exposta no conteúdo programático.

REFERENDADO EM  _______/______/2022 pelo Colegiado do curso de Graduação em ___________, conforme determina o
inciso II, art. 4º da Resolução CEPE No 02/2020, de 9 de julho de 2020.


