
III COLÓQUIO MARX E OS MARXISMOS

PROGRAMAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES DE PESQUISA

SEGUNDA-FEIRA, 17 de maio de 2010

1a. sessão (9:30h – 11:15h): Alienação e consciência de classe

György Lukács: continuidade na descontinuidade e a relação com o stalinismo
Iuri Tonelo (UNICAMP) 
it_sociais@yahoo.com.br 

A passagem da luta econômica à luta política do proletariado no jovem Lukács
Jonas Medeiros (USP)
jonas.msm@gmail.com 

Classe Consciência e Totalidade: reflexões a partir de O 18 Brumário de Luís Bonaparte
Leonardo Fontes (USP)
 leo.ofontes@gmail.com     

Revolução passiva e transformismo: critérios para a interpretação histórica da trajetória do Partido dos Trabalhadores (1979 - 1989)
Paula Berbert Ferreira Albino (UNICAMP)
paulaberbert@gmail.com 

O estado de exceção em Walter Benjamin
Walter Pedrozo Parente de Andrade (USP)
walter.andrade85@gmail.com 

2a. sessão (11:30h – 13:15h): Teoria da história e materialismo em Karl Marx

Breves apontamentos sobre a periodização dos modos de produção no debate marxista: a teoria e a política da transição
Daniel Augusto Feldmann (UNICAMP)
dafeldbr@yahoo.com.br 
 
O Jovem Marx e a luta da emancipação humana contra a propriedade privada 
Joana Salém Vasconcelos (USP)
joana_salem@yahoo.com.br 

Justiça e Direito em Marx como realidade dialética
Raphael da Rocha Rodrigues Ferreira (UNICAMP)
ferreira_raphael@hotmail.com 
 
Marx: da Crítica da Economia Política às Bases da Teoria da História 
Ugo Rivetti (USP)
ugo.rivetti@usp.br 

Materialismo Histórico, História Universal e História dos Vencidos
Uiran Gebara da Silva (USP)
uirangs@gmail.com 

3a. sessão (14:15h – 16:30h): Marxismos e América Latina 

Novas visões sobre acumulação primitiva do capital na Argentina: a erradicação da economia tradicional nas comunidades gaúchas no fim do 
século XIX
Alexandra Dias Ferraz Tedesco (UNESP)
alexandra.tedesco@gmail.com 

“Bolivarianismo” ou bonapartismo: confronto de perspectivas sobre o projeto chavista 
Edison Salles 
in_rabot@hotmail.com 

Venezuela: Economia e Sociedade (1973-1998)
Flávio Benedito (USP)
flaviobenedito@usp.br 
 
Marxismo na América Latina: provocações de José Aricó
Juliana Amoretti (UNB)
juamoretti@unb.br 

Mariátegui e a Revolução Mexicana
Ricardo Neves Streich (USP)
ricardostreich@gmail.com 

O Debate das Esquerdas Peruanas e a III Internacional
Sérgio Luiz Santos de Oliveira (USP)
sluiz76@usp.br 
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TERÇA-FEIRA, 18 de maio de 2010

1a. sessão (9:30h – 11:15h):  A lógica do capital

A Lógica do Capital  e  políticas  internacionais de recursos naturais:  Uma análise  histórica das medidas adotadas frente ao esgotamento 
ambiental a partir da década de 80.  A Convenção Rio 92 e o Protocolo de Kyoto das Nações Unidas.
Ana Paula Salviatti Bonuccelli (USP)
anadeneve@gmail.com 

Crises econômicas e situações políticas: controvérsias e contribuições do marxismo para a contemporaneidade
Demian Bezerra de Melo (UFF)
demian_pesquisa@yahoo.com.br 

François Chesnais e o regime financeirizado – por uma atualização do marxismo 
Ilan Lapyda (USP)
ilapyda@yahoo.com.br 

Acumulação primitiva e desenvolvimento periférico: a formação das elites subdesenvolvidas 
Luis Fernando Vitagliano (UNICAMP)
luisvita@hotmail.com 

Crítica da economia política na mundialização financeira: Neoliberalismo, liberalismo e guerra
Rogério Vincent Perito  (PUC -SP)
rogerioperito@gmail.com 

2a. sessão (11:30h – 13:15h): Cultura e marxismo

Gramsci e Quino. Contra-Hegemonia e Quadrinhos?
Carlos Eduardo Rebuá Oliveira (UERJ)
eduardorebua@yahoo.com.br  

Cultura e Revolução: Terry Eagleton e o ensino de literatura
Daniel Puglia (USP)
danielpl@usp.br 

A teoria marxista e seus caminhos para o estudo contemporâneo da cultura 
Maria Caramez Carlotto  (USP)
mariacarlotto@usp.br 

ISKUSSTVO I RABOCHY KLASS: para a formulação de uma revolução cultural
Peterson Soares Pessoa (USP)
peterson_pessoa@hotmail.com 

O processo de reificação no romance Quincas Borba 
Wellington Migliari (USP)
wemigliari@yahoo.com.br 

3a. sessão (14:15h – 16:30h):  Ideologia e marxismos 

Alienação e História: um ensaio sobre o esquecimento
Fábio Alves Dias (USP)
fabioasdias@hotmail.com 

 
Ideologia como força social
Nara Robert Molla da Silva  (UNICAMP)
nararoberta@gmail.com 

Žižek e o materialismo dialético: uma proposta para tratar seu pensamento dentro do marxismo
Paulo Rodrigues Gajanigo (UERJ)
gajanigo@gmail.com 

Marxismo e Filosofia da Linguagem à luz d´A Ideologia Alemã: diálogo entre Bakhtin/Volochínov e Marx/Engels 
Rodolfo Vianna Baldocchi (PUC-SP)
rodolfovianna@yahoo.com.br

Uma leitura crítica de Adam Smith em Pequim 
Simone Ishibashi (PUC – SP)
Simone.ishi@yahoo.com.br 

Resistência e capitalismo. Notas sobre a teoria da ideologia
Vladimir Ferrari Puzone (USP)
vfpuzone@hotmail.com 
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QUARTA-FEIRA, 19 de maio de 2010

1a. sessão (9:30h – 11:15h): Teoria crítica 

Adorno & Horkheimer, críticos de Weber 
Caio Eduardo Teixeira Vasconcellos (USP)
caiovascon@hotmail.com 

Filosofia x ciência em Marx? A presença e a importância dos aspectos filosóficos dos primeiros escritos em toda construção teórica de Marx 
Carla Benitez Martins (UFSC)
carla-benitez@hotmail.com 

Marxismo e a Escola de Frankfurt: permanências e rasuras
Irma Viana (UFBA)
irmaviana@hotmail.com 

Gramsci e a Democracia Habermasiana: marxismo clássico versus marxismo ocidental
Ronaldo Tadeu de Souza (PUC-SP)
ronaldolais@yahoo.com.br 

Observações sobre o entrelaçamento de ciência e educação na teoria crítica de Max Horkheimer 
Stefan Fornos Klein (USP)
sfk@usp.br 

2a. sessão (11:30h – 13:15h): Marxismos e polêmicas

O marxismo como teoria da práxis: a “sociologia do anticapitalismo” de Michael Löwy
Fabio Mascaro Querido (UNESP)
fabiomascaro@yahoo.com.br 

Karl Kautsky e um marxismo desviado
Juliana Moura Bueno (USP) e Thomás Zicman (USP)
juliana.bueno@gmail.com 

Marxistas frente ao fascismo (1930-1940)
Leonardo Coutinho Rodrigues (UNICAMP)
coutoseixas@gmail.com 

Marxismo e emancipação da mulher 
Marina Costin Fuser (PUC-SP)
lidiasedova@yahoo.com.br 

Leitura Política de O Capital – considerações sobre a teoria do Valor de Marx sob a ótica de Harry Cleaver e dos marxistas autonomistas e sua 
atualidade para as estratégias de luta dos trabalhadores
Paulo Vergílio Marques Dias (USP)
pvmdias@usp.br 

 
3a. sessão (14:15h – 16:30h):  Trabalho e marxismo

A atuação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçado de Franca frente à reestruturação produtiva, no período de 2000 a 2008
Lia Lacerda Garcia e Garcia de Souza (UNESP)
liazinhag2@yahoo.com.br 

A qualificação profissional no foco da crítica ao sistema do capital: em busca dos egressos do CEFETCE
Marcelo Santos Marques (UFC)
marcelocefetce@yahoo.com.br 

A centralidade do trabalho no capitalismo atual
Sérgio Alfredo Massen Prieb (UFSM)
sprieb@uol.com.br 

As condições de vida dos trabalhadores da cana-de-açúcar no Brasil
Thaylizze Goes Nunes Pereira (UNESP)
thaylizze@hotmail.com 

A desregulamentação das leis trabalhistas e a nova configuração da condição operária: O impacto e a apropriação dos trabalhadores das 
mudanças na legislação trabalhista da General Motors do Brasil em São José dos Campos no período de 1995 à 2008.
Thiago Ocampos Alves (USP)
thiagoocampos@ig.com.br 

Serviço social: resistência e práxis profissional? 
Thiago Simoni (UNESP)
thiagosimoni.ssunesp@gmail.com 
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QUINTA-FEIRA, 20 de maio de 2010

1a. sessão (9:30h – 11:15h): Marxismos no Brasil 

Crítica radical e reduzida na obra de Caio Prado Jr.
Cássio Arruda Boechat (USP)
cassio.boechat@gmail.com 

Subimperialismo e superexploração: contribuições e limites de Rui Mauro Marini
Daniel Angyalossy Alfonso (USP)
da_al57@yahoo.com.br 
Condicionantes da emergência do marxismo universitário paulista
Lidiane Soares Rodrigues (USP)
bailadoraandaluza@usp.br 

Um capítulo do “marxismo acadêmico”: a ruptura metodológica de Fernando Henrique Cardoso em relação a Florestan Fernandes
Wanderson Fabio de Melo (USP)
wfabiomelo@yahoo.com.br 

2a. sessão (11:30h – 13:15h): Marxismos e periferias

Antonio Gramsci e os Subaltern Studies: uma investigação sobre os conceitos de hegemonia e subalterno
Camila Massaro de Góes (UNICAMP)
camilamg1@hotmail.com 

Às margens da história, o Partido Operário Leninista e as origens do trotskismo no Brasil, 1937-1939
Luiz Roberto Saran Lauand (PUC-SP)
luizlauand@gmail.com 

José Honório Rodrigues e a consciência limite do nacionalismo radical
Paulo Alves Junior (UNESP)
pauloalvesjr@yahoo.com.br 
 
Surrealismo e trotskismo no Brasil: Benjamin Péret e a política cultural da LCI
Thyago Marão Vilella  (UNICAMP)
maraovillela@bol.com.br 

Os intérpretes de Gramsci no Brasil: um estudo sobre a apropriação do conceito de revolução passiva
Verônica de Oliveira Gomes (UNICAMP)
veugomes9@hotmail.com 

3a. sessão (14:15h – 16:30h): Estado, hegemonia e Direito

Declínio do Estado-nação?
Caio Bugiato (UNICAMP)
bugiato@hotmail.com 

Temas para hegemonia em Gramsci
Daniela Mussi (UNICAMP)
danixhm@yahoo.com.br 

Da alienação política e verdadeira democracia a anatomia da sociedade - A teoria marxista do Estado
Gustavo Francisco Teixeira Prieto (USP)
gustavofprieto@yahoo.com.br 

Antonio Gramsci e os Estudos Culturais: uma investigação sobre o conceito de hegemonia 
Izabella Gasparini Martins (UNICAMP)
izabellagm@gmail.com 

O Direito Econômico e a Nova “Forma de Ser” da classe trabalhador
Jonnas Esmeraldo Marques de Vasconcelos 
jonnas.vasconcelos@hotmail.com 

Sociologia e direito: Estado, sociedade civil e democracia em Gramsci
Paulo Merli Franco (UNESP)
pmerlifranco@yahoo.com.br 

Nicos Poulantzas e o Direito: um estudo de Poder Político e Classes Sociais
Thiago Barison (USP)
thiago.barison@gmail.com 
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Sexta-feira, 21 de maio de 2010

1a. sessão (9:30h – 10:10h): Marxismo italiano

Tronti no Império (O que pode a multidão?)
Homero Santiago (USP)
homero@usp.br 

A propósito de Giuliano Gliozzi, historiador marxista
Victor Santos Vigneron de La Jousselandière (USP)
victor.jousselandiere@usp.br 

2a. sessão: (10:20h – 11:15h): Marxismo, educação e formação

Marxismo e educação na America Latina
Carolina de Roig Catini (USP)
carolcatini@yahoo.com.br 

Ética e moral na formação social
Gustavo Rodrigues Rosato (UFU)
gustavorodrigues182@gmail.com 

Lênin e a educação política das mulheres trabalhadoras
Joana El-Jaick Andrade (USP)
joanandrade@uol.com.br 

3a. sessão  (11:30h – 13:15h):  Capital, fetichismo e forma-mercadoria 

A gênese materialista da razão cognitiva na obra de Sohn-Rethel 
Carlos Henrique Pissardo (USP)
cpissardo@hotmail.com 

Bedingt e Bestimmt: o conceito de estrutura em seu devido lugar 
Christy Ganzert Pato (USP)

A contradição imanente do capital e a sua evidenciação com a generalização da maquinaria
Emmanuel Zenryo Chaves Nakamura (UNICAMP)
el.nakamura@uol.com.br 

O problema da ação e da representação no fetichismo da mercadoria 
Gabriela Doll Ghelere (USP)
gabidoll@gmail.com 

O Conceito de Capital e a estrutura da contradição
Hélio Ázara de Oliveira (UNICAMP)
azara@unicamp.br 

Hegel e Engels acerca do Conceito de Natureza
Luiz Fernando de Souza Santos (UFAM)
luizfernando@ufam.edu.br 

4a. sessão (14:15h – 16:30h): Luta política e os marxismos 

Marx, da Gazeta Renana aos Anais Franco-Alemães
Evandro de Carvalho Lobão (USP)
evandrodcl@gmail.com 

Bonapartismo e Fascismo: Trotsky e as situações políticas de Alemanha e França na aziaga década de 1930
Felipe Abranches Demier (UFF)
felipedemier@yahoo.com.br 

O lugar do marxismo em Moçambique :1975-1994
Joaquim Miranda Maloa (USP)
kakymaloa@yahoo.com.br 

Considerações teóricas acerca da greve dos mineiros do Ruhr em 1905
Luiz Henrique Vieira de Souza (USP)
lenriquesol@yahoo.com.br 

Capitalismo, escravidão e democracia: Karl Marx e a Guerra Civil Americana
Roberto Saba (USP)
rsaba12@gmail.com 

Norberto Bobbio e o debate com o comunismo italiano
Rafael Salatini de Almeida (UFGD)
rsalatini@yahoo.com.br
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