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Universidade de Brasília 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 
MARXISMO E POLÍTICA 
Professor: Luis Felipe Miguel 

Segundo semestre letivo de 2022 
 

P R O G R A M A  D A  D I S C I P L I N A  
 
 

Visão geral 
A ciência política é certamente da disciplina das humanidades em que a 
penetração das ideias marxistas foi (e ainda é) mais difícil, por motivos que se 

ligam à sua própria formação como campo de conhecimento. O curso propõe um 
exame introdutório sobre a utilidade das categorias marxianas ou nascidas da 
tradição marxista para a produção de uma ciência política que seja mais capaz 

de entender o mundo social – e, quiçá, também de orientar a ação nele. 
 
 

Planejamento das aulas e leituras obrigatórias 
SEMANA 1 
10/1 – Apresentação da disciplina 

11/1 – O marxismo e a Ciência Política 
MARX, Karl. “Teses sobre Feuerbach”, em Karl Marx e Friedrich Engels, A 
ideologia alemã (Feuerbach). São Paulo: Hucitec, 1985, pp. 11-4. [Há outras 

edições.] 

12/1 – Política e economia 
WOOD, Ellen Meiksins. “The separation of the ‘economic’ and the ‘political’ in 

capitalism”, em Democracy against capitalism. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995 (pp. 19-48). [Há edição em português: Democracia contra 

capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2003.] 

13/1 – leituras e conversas 
 

SEMANA 2 
17/1 – As classes sociais 
WRIGHT, Erik Olin. “Análise de classes”. Revista Brasileira de Ciência Política, nº 

17, 2015, pp. 121-63. 

18/1 – Divisão sexual do trabalho e classes 
VOGEL, Lise. “Domestic labour revisted”, em Marxism and the oppression of 

women: toward a unitary theory. Reed. Chicago: Haymarket, 2013. 

19/1 – Capitalismo e desigualdade racial 
HUDIS, Peter. “Racism and the logic of capital: a Fanonian reconsideration”. 

Historical Materialism, vol. 6, nº 2, 2018, pp. 199-220. 

20/ 1 – leituras e conversas 
 

SEMANA 3 
24/1 – O Estado 
OFFE, Claus. “Dominação de classe e sistema político: sobre a seletividade das 

instituições políticas”, em Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. 

25/1 – A democracia 

LUXEMBURGO, Rosa. “A Revolução Russa”, em A Revolução Russa. Petrópolis: 
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Vozes, 1990, pp. 61-98. 

26/1 – Alienação e fetichismo 
MARX. Karl. El capital. México: Siglo Veintiuno, 1988. Livro I, parte 1, capítulo 1, 
subcapítulo 4 (pp. 87-102). [Corresponde às pp. 70-8 da ed. Abril Cultural, 1983; 

pp. 79-93 da ed. Difel, 1982; e pp. 146-58 da ed. Boitempo, 2013. 

27/1 – leituras e conversas 
 

SEMANA 4 
31/1 – A transformação social 
MARX. Karl. Crítica do programa de Gotha. São Paulo: Boitempo, 2012, pp. 19-

48. [Existem outras edições.] 

1/2 – A questão ecológica 

SAITO, Kohei. “O metabolismo da economia política”, em O ecossocialismo de 
Karl Marx: capitalismo, natureza e a crítica inacabada à teoria política. São Paulo: 
Boitempo, 2021, pp. 85-128. 

2/2 – encerramento da disciplina 

 

Avaliação 

O principal instrumento de avaliação é um trabalho final, cujo tema deverá ser 
previamente acordado com o professor. 
O trabalho deve: ser estruturado por relações entre o tema de pesquisa da/o 

estudante e um ou mais aspectos das discussões feitas ao longo do curso; 
trabalhar explicitamente com perspectivas e conceitos de ao menos um/a autor/a 
trabalhado na disciplina; ter formato de artigo científico; ter no mínimo 15 e no 

máximo 20 páginas, em Times New Roman 12, entrelinhas 1,5. 
Será cobrada presença nas aulas. 
 

 
Atendimento às/aos estudantes 
Pelo e-mail luisfelipemiguel@gmail.com ou na sala IPOL-A1-57/7, em horários 

agendados com antecedência. 


