
julho
7 - André Singer: Por que estudar o marxismo?

14 - Iole Iliada: As fontes do marxismo. A dialética. A con-
cepção materialista da história. A crítica da economia política.

21 - Valter Pomar: Marx, Engels e a classe trabalhadora.  
Classes e luta de classes (das revoluções de 1848 à Comuna de 
Paris). A questão do Partido (Liga dos Comunistas, AIT e Partido 
Social Democrata). Marxismo, anarquismo e outras correntes 
socialistas.

28 - Gustavo Codas: Marx, Ásia, Rússia e Estados Unidos.

agosto
4 - Wladimir Pomar: A obra de Engels e o marxismo.

11 - Jorge Grespan: Guia de leitura de O Capital.

18 - Jorge Grespan: Guia de leitura de O capital.

25 - Armando Boito:  Estado, política e classes sociais: A 
teoria marxista do Estado em geral. Crítica a Max Weber. Os 
tipos de Estado: asiático, escravista, feudal, capitalista. O tipo de 
Estado capitalista, sua estrutura e a reprodução das relações de 
produção capitalistas. O Estado capitalista e a ideologia burgue-
sa – polêmica com Gramsci e seu conceito de sociedade civil. 
A política do Estado capitalista e as classes sociais. O conceito 
de bloco no poder. A questão do pessoal de Estado: o debate 
entre Miliband e Poulantzas. As formas de Estado: democracia e 
ditadura. A cena política e os conflitos de classe. Crítica à teoria 
das elites e ao liberalismo. Estado e revolução na transição ao 
capitalismo e na transição ao socialismo: leninismo ou euroco-
munismo? A questão do desaparecimento do Estado: resquício 
do socialismo utópico na obra de Marx? Polêmica com Jacob 
Gorender.

setembro
1 - Valter Pomar: A social-democracia, imperialismo e a 
estratégia socialista: Kautsky, Bernstein, Rosa Luxemburgo, 
autro-marxismo, mencheviques e bolcheviques.

15 - Celso Marcondes: O marxismo e a revolução russa: 
1905 e 1917.

22 - Breno Altman: Marxismo e comunismo: Lenin, Trotsky, 
Bukharin, Stalin e outras tradições presentes na fundação e 
primeiros anos da III Internacional.

29 - Breno Altman: O marxismo soviético.

outubro
6 - Juarez Guimarães: Marxismos depois da Segunda Guer-
ra: Gramsci, Luckacs, Escola de Frankfurt, stalinismo, trotskismo, 
maoísmo e outras tradições.

20 - Wladimir Pomar: O marxismo na China e no Vietnã.

27 - Gustavo Codas: O marxismo na América Latina: revolu-
ção mexicana, Mariategui e Cuba.

novembro
10 - Elisa Guaraná: Marxismo, campesinato e povos indí-
genas. O campesinato e os povos indígenas como identidades 
políticas historicamente construídas no enfrentamento do 
capitalismo e do imperialismo. Campesinato, povos  indígenas e 
luta de classes.

24 - Wladimir Pomar: O marxismo no Brasil.

dezembro
1 - Juarez Guimarães: A análise marxista do marxismo. O 
marxismo frente à crise do socialismo do século XX e ao capita-
lismo do século XXI.
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