
Rodrigo Duarte Fernandes 

dos Passos (Unesp)

Tempos e contratempos da 

hegemonia nos planos nacional e 

internacional – uma análise fora da 

“prisão da Ciência Política”

Mauro Castelo Branco de 
Moura (UFBA)

As vias de 
desenvolvimento histórico 
e o conceito de modo de 

produção

Angela Lazagna (Unicamp)
Nicos Poulantzas, o Estado 

capitalista e a transição socialista

Gonzalo Adrián Rojas 

(UFCG)
Estratégia Socialista

Danilo Enrico Martuscelli 

(UFFS)

Alcance e limites do conceito 

poulantziano de fração reinantes
Simone Kawakami (UFRJ)

Partido e soviete: A dialética que 

possibilitou a vitória da Revolução 

Russa

Francisco Pereira de Farias 

(UFPI)

As condições de existência das 

classes sociais e das frações de classe 

no capitalismo

Iuri Tonelo (Unicamp)
O  capitalismo Pós-Lehman Brothers 

e o debate de estratégia

Thiago Barison de Oliveira 

(USP)

A constituição teórica dos níveis de 

análise do Político em PPCS

Luiz Motta (UFRJ)
O Estado, o poder, o socialismo: um 

livro “reformista”?

Angélica Lovatto (Unesp) Coordenadora
Renata Gonçalves 

(Unifesp)

O feminismo marxista de 

Heleieth Saffioti

André Kaysel (Unicamp) e 

Javier Balsa (CONICET-

ARG)

Coordenador/Debatedor
José dos Santos Souza 

(UFRRJ)

 Pedagogia política renovada do 

capital e a contrarreforma burguesa 

no campo educacional

Armando Boito (Unicamp)
Procedência e atualidade do 

conceito marxista de populismo
Danielle Motta (Unicamp)

A teoria do nó de Heleieth 

Saffioti
Daniela Mussi (USP)

Antonio Gramsci nas interpretações 

do Brasil (1960-2010)

Hugo Leonardo Fonseca 

da Silva (UFG)
A hegemonia nasce da fábrica

Mathias Seibel Luce 

(UFRGS)

O populismo como processo e como 

conceito: inferências críticas da 

Teoria Marxista da Dependência

Elaine Bezerra (UFCG)
O pioneirismo da Mulher na 

Sociedade de Classes
Camila Góes (Unicamp)

Gramscianos brasileiros e argentinos 

nas revistas Presença e Pasado y 

Presente

Marcela Pronko 

(EPSJV/Fiocruz)

Modelar o comportamento: novas 

estratégias do Banco

Mundial para a educação

Charles Quevedo ( Um. 

Nacional de Asunción, 

Paraguai)

Gramsci en la isla sin mar. Mauricio 

Schvartzman y la recepción del 

pensamiento gramsciano en 

Paraguay

Rodrigo Santaella 

Gonçalves (IFCE)

Usos de Gramsci na Bolívia: pistas 

para um itinerário político a partir de 

René Zavaleta Mercado

 Natalia Romé (IIGG-FSOC-

UBA)

“¿Qué relación entre política y 

teoría? Marx, de Gramsci a 

Althusser”

Paulo Barsotti (FVG) Coordenador
Marcio Lauria Monteiro 

(UFF)

O movimento trotskista internacional 

e as revoluções do pós-guerra: uma 

análise de suas (re)leituras teóricas e 

programáticas (1944-63)

Jesus Ranieri (Unicamp)

Notas sobre a categoria trabalho e o 

lugar das determinações-da-

reflexão

Pedro Karczmarczyk 

(IdIHCS/UNLP-CONICET)

“Althusser y las ciencias sociales. El 

concepto de sobredeterminación”
Jair Pinheiro (Unesp)

O DIREITO SOVIÉTICO: 

PROBLEMAS À DIREITA E À 

ESQUERDA

Carlos Prado (UFMS)
A “cisão de 1928” e as origens da 

Oposição de Esquerda no Brasil

Zaira Rodrigues Vieira 

(Unimontes)

Aspectos da relação entre o abstrato 

e o concreto nos métodos de 

investigação e de exposição de O 

Capital

Diego Lanciote (Unicamp)
“Interpelação: nota sobre uma 

aporía”
Lúcio Flávio (PUC-SP)

Estado, relações de classes e 

totalitarismo: algumas 

aproximações

Eduardo Ferreira Chagas 

(UFC)
Método em Marx

Marcelo Starcenbaum 

(IdIHCS/UNLP-CONICET)

Althusser y el marxismo revisitados: 

a propósito del concepto de 

coyuntura

Eliel Machado (UEL)

Partidos, movimentos sociais 

e revolução: a dialética das 

lutas populares

Jadir Antunes 

(Unioste/PR)

A estrutura dialética do Capítulo I de 

O Capital

Renato Fernandes 

(Unicamp)

Milcíades Peña e a questão nacional 

na revissta Estrategia (1957 (1957-

1958)

Aportes de los estudios althusserianos para una lectura actual 

de Marx. Teoría y coyuntura.

Cem anos do processo soviético: caso encerrado, 

questões em aberto

Erika Laurinda Amusquivar 

(Unicamp)

Hegemonia, imperialismo e 

geopolítica: uma leitura sobre o 

desenvolvimento desigual e 

combinado entre espaço e política

Pedro Leão da Costa Neto 
(UTP)

Crítica da Economia Política e 

o Materialismo Histórico

Matias Maiello (IPS-Karl 

Marx)
Estratégia Socialista e Arte Militar

André Kaysel (Unicamp) Populismo: conceito ou estereótipo Maíra Kubik (UFBA)
Heleieth Saffioti e os diálogos 

no campo do feminismo

TERÇA-FEIRA - 17/07/18 QUARTA-FEIRA 18/07/18

Crítica da Economia Política e Formações Sociais Pré-

capitalistas nos Grundrisse de Marx: Questões teóricas

Feminismo e marxismo: a originalidade do pensamento 

de Heleieth Safiotti

A concepção marxista de imperialismo e a hegemonia na 

acepção gramsciana – um debate entre o clássico e o 

contemporâneo

Dependência e populismo: apontamentos de um debate no 

pensamento crítico latino-americano

Thiago Fernandes Franco 

(UFS)

Comentário sobre a historiografia 

do Imperialismo Capitalista

João Quartim de Moraes 
(Unicamp)

Formas orgânicas e formas 

sociais

Arte da estratégia e revolução socialista no século XXI

Questão do método na obra de Marx

Crise Orgânica do Capital, Recomposição Burguesa e 
Pedagogia Política Renova para Mediar o Conflito de  

Classes no Campo Educacional

QUINTA-FEIRA - 19/07/18

50 Anos de Poder Político e Classes Sociais de Nicos Poulantzas: 

algumas reflexões e análises

“La Cola del Diablo” revisitada: recepção, usos e circulação das 

ideias de Gramsci na América Latina

O marxismo dos trotskistas: história, teoria e prática

SEXTA-FEIRA 20/07/18

Maria Teresa Cavalcanti 

(UERJ)

O GRUPO LEMANN – gênese de um 

projeto de educação política e 
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