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Apresentação
Os temas dos simpósios procuram apreender, de alguma forma, elementos da conjuntura
mundial e/ou latino-americana, quando não se voltam para o resgate da própria história dos
oprimidos e explorados, como fizemos em 2013, cujo tema central do V Simpósio foi “Revoluções
nas Américas: passado, presente e futuro”, quando tivemos a oportunidade de conhecer a luta dos
Panteras Negras nos EUA (1970-1980), a Revolução Sandinista (1980-1990) e o movimento
guerrilheiro Brasil do final dos anos 1960 até meados dos anos 1970.
Depois de alguns anos ausente, faremos o VI Simpósio com o tema “Imperialismo,
neofascismo e socialismo no século XXI”. Em função da pandemia e por falta de segurança sanitária
para realizá-lo presencialmente, ele ocorrerá de forma totalmente virtual de 13 a 17 de setembro de
2021.
Privilegiamos debater “imperialismo, neofascismo e socialismo no século XXI” a partir da
percepção de que, após a existência de um período de governos progressistas na América Latina, as
investidas imperialistas para desestabilizá-los foram uma constante e resultaram na ascensão de
governos de direita ou de extrema-direita (neofascistas). * Nada disso ocorreu sem resistências das
massas: em 2019, grandes manifestações populares no Chile, Equador e Haiti; em 2020, mobilizações
no Peru e Colômbia: todas elas, invariavelmente, repudiaram as políticas neoliberais de seus
respectivos governos. Apesar da pandemia e das suas nefastas consequências para os setores
populares, quem não pode sair das ruas, quem foi obrigado a permanecer nelas para sobreviver, se
somou àquelas lutas. Esses elementos, aliados à eleição por esmagadora maioria de Lucho Arce
(MAS), nos levam a refletir, neste VI Simpósio, quais caminhos se abrem para pensarmos o
socialismo no século XXI.
Como é da tradição dos nossos simpósios, estas preocupações aparecerão, explícita ou
implicitamente, nos oito Grupos de Trabalhos (GTs), na conferência de abertura e nas quatro mesasredondas. O VI Simpósio contará também com uma programação cultural durante todo o evento. As
regras para a apresentação de artigos e painéis nos GTs, bem como o calendário de inscrições e
submissão, constam no site oficial do Gepal: www.uel.br/gepal.
Por fim, mas não menos importante, o VI Simpósio tem o apoio do GEA – Grupo de Estudos de
Teoria da História em Althusser (Unesp/Marília) e do grupo Marxismos, política e sociedade
(UFFS/Chapecó), aos quais agradecemos a parceria.
Com os melhores cumprimentos, convidamos-lhes a participar do evento, bem como a ajudar
na sua divulgação.
Saudações,
Eliel Machado
Prof. Deptº. C. Sociais/CLCH/UEL
Coordenador do GEPAL
* Alguns esclarecimentos importantes: em outubro de 2019, Alberto Fernández derrotou o direitista Mauricio Macri nas eleições
presidenciais argentinas; em novembro de 2019, Evo Morales sofreu um golpe, porém o MAS – Movimento ao Socialismo
conseguiu reverter com a eleição de Lucho Arce em outubro deste ano; há várias tentativas de derrubar o governo de Nicolás
Maduro, sendo que a mais recente foi maio (2020), envolvendo o líder da oposição Juan Guaidó e a empresa de segurança
Silvercorp.

