
Data 2a feira, 21 de outubro 3a feira, 22 de outubro 4a feira, 23 de outubro 5a feira, 24 de outubro 6a feira, 25 de outubro

Nome da mesa A obra teórica de Marx Crítica do Direito Trabalho ontem e hoje Arte, cultura e literatura Caminhos para o socialismo hoje

Carolina Aparecida Gonçalves, “Trabalho Abstrato e 

Trabalho Concreto: um estudo a partir da obra O Capital ”

Jonnas Esmeraldo Marques de Vasconcelos, " Direito: da 

forma jurídica à hegemonia"

Fernanda Cristina Subires Garcia, “Trabalho e adoecimento: 

a causalidade entre o aumento do índice de adoecimento 

físico e mental entre os trabalhadores bancários e a prática 

de assédio moral focada no choque entre gerações”

Anouch Neves de Oliveira Kurkdjian, “A teoria do romance e 

a tradição estética alemã: um diálogo crítico”

Ana Flávia Pulsini Louzada Bádue, “Do ‘anti’ ao ‘alter’: uma 

leitura das mobilizações sociais contemporâneas à luz de 

suas contradições”

Manhã
Diego Baptista, “Apresentação do desconhecido manuscrito 

bruxelense de 1845 sobre List, de Karl Marx”

Lucas da Costa Nascimento Pinheiro, "O fetichismo 

formalistado direito em Hans Kelsen"

Liliane Bordignon, “O trabalho como princípio educativo: um 

debate necessário”

Fábio Salem Daie, “A Glória e a Queda: construção e 

desagregação da forma romanesca na periferia do 

capitalismo”

Felipe Augusto Duarte, “Capitalismo na Amazônia: enclave 

da acumulação de capital? Os casos de Brasil e Peru”

Das 10h às 13h

Evandro de Carvalho Lobão, “Política por meio do 

Jornalismo: Marx e a defesa da modernização alemã, entre 

1842/43”

Baruana Calado dos Santos, Guilherme Cavicchioli 

Uchimura, Rodolfo Carvalho Neves dos Santos, “As 

concepções de Direito, Estado e fenômeno jurídico nas 

teorias marxistas de Evgeni Pachukanis e Roberto Lyra Filho”

Pablo Biondi, “Breves apontamentos acerca das classes 

sociais no Brasil contemporâneo”

Mariana Zuaneti Martins, “Futebol e indústria cultural no 

capitalismo tardio: uma contribuição para o debate”

Giuliano Cardoso Salvarani, “O termo contradição dentro da 

Tradição clássica do marxismo”

Leonardo Ferreira Guimarães, “Formas funcionais do capital 

industrial: elementos para um debate”

Pedro Eduardo Zini Davoglio, “Forma jurídica e luta de 

classes”

Ricardo Colturato Festi, “A gestão operária e a consciência 

de classe: uma reflexão sobre as lutas nas fábricas Zanon 

(Argentina) e Flaskô (Brasil)”

Manoela Hoffmann Oliveira, “Asserções de Lukács (1914-

15/1932/1936) acerca de Os anos de aprendizado de 

Wilhelm Meister ”

Joelma Miranda C. de Souza e Nájyla Betrine Batista Chagas, 

“A educação mediante sistema capitalista: da formação à 

emancipação humana”

Rafael Versolato, “Sobre conceito de salário em O capital  de 

Karl Marx: uma leitura não economicista”

Carolina Silva de Souza Cruz, “Ideologia, cultura e 

semiformação em Theodor Adorno”

Valeska Suellen Rodrigues Silva, “O novo paradigma do 

trabalho: trabalho imaterial e transição do operário massa 

ao operário social”

Ugo Rivetti, “A cultura na sociedade de classes: Raymond 

Williams e a crítica inglesa”

Mariana de Oliveira Lopes, “Balanço teórico da Venezuela 

bolivariana”

Leticia Galan Garducci, “Crise e reforma do Judiciário 

brasileiro no neoliberalismo: uma análise marxista a partir 

Vinicius Massuchetto, “Trabalho colaborativo na sociedade 

da informação: representações da teoria marxista no 
Rodrigo Ismael Francisco Maia, “Os comunistas entre a 

integração e a desintegração em Portugal”
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brasileiro no neoliberalismo: uma análise marxista a partir 

das escolas da regulação”

da informação: representações da teoria marxista no 

software livre”
integração e a desintegração em Portugal”

Data 2a feira, 21 de outubro 3a feira, 22 de outubro 4a feira, 23 de outubro 5a feira, 24 de outubro 6a feira, 25 de outubro

Nome da mesa As Internacionais Comunistas e seus críticos Política e Estado Movimentos sociais e marxismo na América Latina Estética e filosofia crítica Crise neoliberal e economia política hoje

Fernando Araujo Del Lama, “‘Puxar os freios de emergência’: 

Walter Benjamin às avessas com o marxismo de sua época”

Danielle Cristine Ribeiro, “O Estado no sistema do capital: 

uma relação de complementaridade na base material”

Daniela de Carvalho Ciriaco, “Os movimentos sem-terra no 

Brasil: luta de classes ou novos movimentos sociais?”

Andrea Bárbara Lopes de Azevedo, “Totalidade e arte em 

Georg Lukács e Theodor W. Adorno”

Alessandro Rodrigues Chaves, “Pós-neoliberalismo: declínio 

do neoliberalismo ou desenvolvimentismo neoliberal?”

Tarde
Luiz Enrique Vieira de Souza, “O problema da ‘greve de 

massas’ no reformismo alemão”

Felipe Corrêa, “A Guerra Civil na França : Marx 

antiestatista?”

Felipe Castilho de Lacerda, “As primeiras leituras 

comunistas: Octávio Brandão e seu Agrarismo e 

Industrialismo (1922-1929)”

Bruna Della Torre de Carvalho Lima, “Estética e Teoria 

Crítica: Adorno e Benjamin e o debate dos 30”

Eduardo Altheman Camargo Santos, “Neoliberalismo e a 

crise de 2008: contribuições na intersecção entre Foucault e 

o marxismo”

Das 14h às 17h

Deni Ireneu Alfaro Rubbo, “Revolução Alemã, mística 

revolucionária e marxismo ‘aberto’: Mariátegui leitor de 

Rosa Luxemburgo”

Douglas Rogério Anfra, “A Trincheira e a Barricada. Um 

debate em torno do legado marxista e libertário sobre a 

revolução em torno de Engels e Blanqui”

Gustavo Velloso, “‘A história escrita como deve ser’: 

considerações sobre o marxismo de C. L. R. James”

Fabio Mascaro Querido, “Presente histórico e atualização 

política: Michael Löwy e Daniel Bensaïd, leitores de Walter 

Benjamin”

Everaldo Macena de Lima Neto, “Transformações urbanas: 

cidade-região – o fetiche com as finanças e a localização”

Edmar Almeida de Macedo, “Dois manifestos: a fundação da 

IV internacional e o Manifesto Comunista de Marx”

Andrea Piazzaroli Longobardi, “É certo rebelar-se: a 

Revolução Cultural entre 66 e 67”

Joana Salém Vasconcelos, “Revolução agrária em Cuba: 

polêmicas sobre a propriedade socialista”

Gustavo Francisco Teixeira Prieto, “Rosa Luxemburg leitora 

(e prolongadora) de Marx: totalidade e dialética em 

Acumulação do capital ”

Gustavo M. de C. Mello, “Crise Financeira ou Crise de 

Sobreacumulação?”

Edison Urbano, “Trotski, Weber e a guerra”

Ronaldo Tadeu de Souza, “História e Consciência de Classe 

como Teoria Política: epistemologia e ação em Gÿorgy 

Lukács”

Michaëlle Desrosiers, “Feminismo e mulheres trabalhadoras 

no Haiti contemporâneo: crítica à advocacia enquanto 

instrumento da ‘política do possível’ do movimento 

feminista hegemônico”

Jean Paulo Pereira de Menezes, “O conceito de História e 

Tempo Presente em Marx”

Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli e Tallyta Rosane 

Bezerra de Gusmão, “A União Europeia sob a visão de 

Sistemas-Mundo”

Jarbas Mauricio Gomes, “Educação e emancipação no 

pensamento de Antonio Gramsci”

Rafael Marchesan Tauil, “O marxismo entre RJ e SP: ISEB, 

Partido Comunista e o Seminário do Capital”


