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1. Nº de vagas para alunos especiais (caso o professor queira aceitar alunos especi-ais): Vou aceitar 
alunos especiais, matriculados ou não em outros programas de pós. Só exigirei que tenham 
graduação completa. Aceito alunos especiais dentro de dois limites: a) o número total de alunos 
inscritos no curso não pode ultrapas-sar a casa dos trinta alunos; b) o número de alunos especiais não 
pode ultrapassar a metade do número de alunos regulares. Para exemplificar, aceitarei no máximo 10 
alunos especiais – situação que ocorrerá caso 20 estudantes regulares se matri-culem no curso. Se se 
matricularem 21 regulares, o número de alunos especiais cai para 9, para que o total não ultrapasse 
30; se se matricularem 19 alunos regula-res, o número de alunos especiais também cairá para 9, para 
que não ultrapasse a metade do montante da alunos regulares.  

OBS. Eu darei apenas o primeiro módulo desse curso. O outro será dado pelo Valeriano. Ele terá de 
ser ouvido sobre as minhas propostas de horário e de acei-tação de alunos especiais. Estou enviando 
cópia desta mensagem para ele. 

Teoria Política Contemporânea I, Módulo Teoria Política Marxista 
I 
O tema deste módulo é a teoria política marxista. Esse é um tema amplo e complexo por diversas 
razões. Em primeiro lugar, por-que a obra de Marx é heterogênea, como também o são as interpreta-
ções dessa obra: há, na verdade, vários marxismos. Em segundo lugar, a amplitude e a complexidade 
do tema advêm da grande quantidade e variedade de conceitos e de teses que, articulados, formam a
(s) teori-a(s) política(s) marxista(s). O nosso módulo, dispondo apenas de oito sessões, dará 
prioridade a algumas correntes do marxismo em detri-mento de outras e, no que tange ao nosso 
objeto, examinará apenas um conceito: o próprio conceito de política. 

II 
Nosso objetivo será extrair, discutir e desenvolver o conceito de política presente na obra de 
maturidade de Karl Marx, principalmente nas suas obras históricas e, subsidiariamente, em obras 
históricas de Fri-ederich Engels. Estamos nos referindo a textos conhecidos como o Ma-nifesto do 
Partido Comunista, O Dezoito Brumário de Luis Bonaparte, Guerra Ci-vil na França, Revolução e 
Contra-Revolução na Alemanha, Os Bakuninistas em Ação e outros. Nossa exposição será polêmica. 
Vale dizer, além de extra-ir e desenvolver o conceito de política presente nessas obras, procura-
remos contrastar, ainda que de modo breve, alguns aspectos desse con-ceito de política com os 
conceitos elaborados por autores e escolas não-marxistas – como Michel Foucault, Jürgen Habermas, 
a teoria das elites e os autores pós-modernos. 

III 
Partiremos da hipótese segundo a qual é possível extrair uma de-finição de política das obras citadas. 
Essa definição aplica-se apenas às sociedades de classe e poderia ser assim sintetizada: a política é a 
luta (de classes) pelo poder de Estado. A política é concebida, portanto, como uma atividade 
específica, voltada para um objetivo específico (a manutenção ou conquista do poder de Estado), 
embora esteja indissoluvelmente li-gada, na obra de Marx e Engels, às demais práticas sociais. Essa 
atividade específica que é a política, é concebida também como uma luta (pelo poder de Estado) 
porque seu campo de ação é constituído por interesses contraditórios de classes e frações de classe: a 
política é luta e, no limite, pode transformar-se em guerra. Tal definição da atividade política não é 
óbvia nem consensual. Ao longo das sessões que compõem o nosso módulo enfrentaremos as 
dificuldades e polêmicas que decorrem dessa definição. 
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