
Minicursos 

11 e 12/09 - 08h30 às 12h00 

V SIMPÓSIO INTERNACIONAL LUTAS SOCIAIS NA  AMÉRICA LATINA 

Revoluções nas Américas: passado, presente e futuro 

10 a 13 de setembro de 2013 

INSCRIÇÕES 

 

 

I. Cinema latino-americano e revolução 
Romero Venâncio (UFS) 
 
Ementa 
O minicurso pretende: recuperar historicamente o conceito de revolução na América Latina a partir da imagem cine-

matográfica; trabalhar o sentido das ideias revolucionárias em quatro cineastas latino-americanos; atualizar o debate 
sobre a ideia de revolução e contra-revolução na América Latina ontem e hoje. 

 
II. Marx e os marxismos: as complexas relações de uma tradição teórica orientada à transfor-
mação social 
Cássius Brito (NEP 13 de maio) e Rodrigo Belli (UEL) 
 
Ementa 

O minicurso pretende: i) apresentar e problematizar as análises e opiniões existentes  sobre o marxismo, tanto no 
senso comum acadêmico como no cotidiano; ii) demonstrar como este senso comum deriva de um tratamento ho-

mogêneo e superficial da heterogeneidade interna do que seja o marxismo; iii) apontar os limites desta compreensão 
do marxismo e os determinantes históricos que orientam sua leitura da realidade, atentando para sua razão de ser; 

iv) orientar para uma tentativa de compreensão da realidade que leve a uma prática radical mostrando que isso de-

pende de um afastamento constante das tendências idealistas, algo que pode ser feito diferenciando a análise da 
realidade pelo viés marxista daquela realizada comumente pela sociologia; v) recuperar a necessidade de diferenciar 

marxismo e obra marxiana; vi) sintetizar as principais formulações marxianas e o projeto socialista enquanto postura 
teórico-prática radicalmente transformadora da realidade. 

 
III. A análise documental desvendando discursos: imperialismo, autoritarismo e neoliberalis-
mo 
Débora Goulart (Unesp/Marília), Lilian Mendes (UFG/Catalão) e Patrícia Mechi (UFT/Porto Nacional) 
 
Ementa 

Conceituar a análise documental nas ciências humanas como recurso de pesquisa e realizar a análise de documentos 
de fontes diversificadas sobre os temas: imperialismo, autoritarismo e neoliberalismo. 

 

IV. Movimentos populares e Estado 
Jair Pinheiro (Unesp/Marília) 
 
Ementa 

O minicurso abordará a relação necessária entre Estado e relações sociais de produção, como marco teórico geral, e 

as formas que pode adquirir a relação entre movimentos populares e Estado segundo a correlação de forças das lu-
tas de classes. 

http://www.uel.br/eventos/proex/index.php?content=inscricoes/seleciona_evento.php&cod_evento=58
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V. Organizações chauvinistas na América Latina: guerra de posição e guerra de movimento 
Jefferson Barbosa (Unesp/Marília) 
 
Ementa 
Este minicurso analisará a ideologia, formas de militância e locais de atuação dos principais movimentos e partidos 

políticos marcados pela defesa de concepções autocráticas e violentas. Segundo os pressupostos de Antonio Gramsci 
e de György Lukács, serão analisadas as manifestações destas organizações, marcadas pelo conservadorismo e pela 

intolerância; como as práticas de xenofobia, homofobia e racismo. O nacionalismo exacerbado destes grupos, deno-

minado generalizadamente de extrema direita, é frequentemente denunciado em âmbito jornalístico como expressão 
e fundamento de concepções irracionalistas e intolerantes. O curso contemplará através de vídeos e bibliografia es-

pecializada sob o tema a investigação de grupos contemporâneos em países como Brasil, Argentina e Chile. 

 
VI. Intelectuais, artistas e a luta pela memória das resistências culturais 
Rodrigo Czajka (Unesp/Marília) 
 
Ementa 
A articulação de projetos de resistência e de oposição ao regime militar no Brasil (1964-1985) por parte de intelectu-

ais e artistas teve um importante papel na construção da chamada “hegemonia cultural de esquerda”. Engajamento 

político e construção do campo intelectual estiveram num mesmo compasso de organização durante a ditadura; mili-
tância, mercado e a formação de um espaço público de debates constituíram elementos essenciais e complementa-

res no desenho das resistências culturais e na construção de uma unidade de oposição. 
Questões fundamentais na atuação política de artistas e intelectuais perseguidos pelo regime de exceção, ao mesmo 

tempo em que consolidaram uma memória das esquerdas quando da luta pelo reconhecimento, sobretudo hoje nas 

recentes iniciativas do estado em torno da formação das comissões da verdade que presentemente atuam em âmbi-
to nacional. 

 

VII. Hannah Arendt como leitora e crítica de Karl Marx 
Ronaldo Gaspar (UEL) 
 
Ementa 

Neste minicurso, o objetivo central é apresentar alguns aspectos da leitura efetuada por Hannah Arendt da obra de 
Karl Marx, dos primeiros contatos e impressões às leituras e reflexões da maturidade. No percurso analítico, tratare-

mos da compreensão arendtiana acerca da influência do pensamento do filósofo alemão na constituição teórica e 

prática daquele fenômeno político que, na concepção dela, pode ser denominado como totalitarismo. 

 
VIII. Florestan e a Revolução Cubana 
Marcelo Totti (Unesp/Marília) 
 
Ementa 
O objetivo deste minicurso é retomar a análise do livro de Florestan Fernandes “Da Guerrilha ao socialismo”, na qual 

o autor faz um balanço do processo revolucionário cubano que resiste frente ao poder do imperialismo. O livro es-
crito no final dos anos 1970 para fins de um curso na Pós-Graduação da PUC/SP, carrega toda a densidade analítica 

que esteve presente na trajetória do sociólogo, com um refinamento teórico ímpar, implícito na adesão ao marxismo 

heterodoxo e não dogmático com ampla participação popular. Assim, pretendemos retomar os vários conceitos de 
casta, estamentos, classes e revolução, com vista a entender o processo de revolução burguesa na periferia do capi-

talismo e sua inquietude dentro dos limites ou impossibilidades de sua concretização. 

http://www.uel.br/eventos/proex/index.php?content=inscricoes/seleciona_evento.php&cod_evento=58

