
CHAMADA DE TRABALHOS 

 

 

Convidamos a todos para participar do II Seminário Nacional Marxismo e 

História e III Seminário do Núcleo de Pesquisas e Estudos em História 

Contemporânea (NEPCH) e do Grupo de Pesquisa-Capitalismo e História 

(UFG/CNPq), nos dias 17 e 18 de outubro de 2012, nas dependências da Faculdade de 

História da UFG, em Goiânia, Goiás. 

As inscrições para apresentação de comunicações deverão ser remetidas até o dia 

12 de outubro de 2012 para o seguinte endereço eletrônico: nephcufg@yahoo.com.br  

Em anexo segue o formulário para inscrição.  

As mesas de comunicações coordenadas são as seguintes: 

1) MCC: Marxismo, Historiografia e Política em João Bernardo.  

João Bernardo é autor de duas dezenas de livros e centenas de ensaios e artigos 

publicados em vários países (Portugal, França, Inglaterra, Espanha e Brasil), uma vasta 

obra que começou a se definir quando do seu exílio em França, no ano de 1968, por 

causa da sua luta política em Portugal contra o regime fascista de Salazar. Do combate 

ao salazarismo o autor elaborou uma reflexão teórico-política sobre o papel da esquerda 

marxista portuguesa formulada numa série de escritos (artigos, ensaios e no livro não 

publicado – Contra Trotsky [1973]) de circulação restrita, porque clandestina. O autor a 

partir de 1975 publicou inúmeros livros que particularizam uma perspectiva política 

marxista libertária. Convidamos para esta mesa a apresentação de trabalhos sobre o 

marxismo bernardiano, investigações sobre a trajetória do autor, assim como resultados 

de pesquisa sobre os contextos políticos diante dos quais o autor se firmou como ator e 

interlocutor (o fascismo português; o stalinismo do PCP e Álvaro Cunhal; o comunismo 

maoísta do CMLP e a obra de Francisco Martins Rodrigues; a Revolução dos Cravos e a 

extrema-esquerda portuguesa entre 1974 e 1978), e, evidentemente, que sejam 

apresentadas pesquisas historiográficas escudadas no diálogo conceitual com a obra do 

autor (por exemplo, a questão dos gestores como classe dominante no processo histórico 

do capitalismo brasileiro). 

2) MCC: Estado e capitalismo no Brasil Contemporâneo. 

Nesta mesa objetiva-se debater a articulação entre capitalismo, Estado e lutas sociais no 

Brasil, desde o final do século XIX. Tendo por focos de investigação os processos de 

acumulação capitalista, suas relações com o Estado nacional e com a economia 

mundial; as metamorfoses do Estado autocrático-burguês, suas relações com os regimes 

políticos e formas da hegemonia burguesa; os movimentos sociais e as lutas das classes 

subalternas; a produção cultural, as ideologias e a luta político-social. 

3) MCC: Marxismo e História. 

Esta mesa pretende discutir a concepção de história e a propositura teórico-

metodológica proposta pelo marxismo com base na reflexão sobre as obras 

historiográficas e/ou metodológicas produzidas por esta tradição, desde seus fundadores 
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até hoje. Tendo por eixos metodológicos as categorias de totalidade, política e história, 

estrutura social, materialismo e dialética, estudaremos as elaborações teóricas, o método 

de pesquisa e o “fazer historiográfico” produzido pelo marxismo nos planos 

internacional e nacional.  

4) MCC: O Capitalismo dos Gestores no Brasil (1870-2000). 

Propõe-se investigar a revolução capitalista brasileira nas suas práticas de organização 

junto às classes dominantes (burguesia e gestores) na lógica de reprodução social da 

exploração. Os Gestores como tecnocracia de Estado e como dirigentes do complexo 

empresarial-privado, assim como dirigentes dos complexos sindicais (trabalhadores); os 

gestores como classe dominante na expressão institucional da organização, direção e 

controle dos espaços produtivos na reprodução ampliada da Lei do Valor. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 

Dia 17/10/2012 

09h-12h. Conferência de Abertura: Transformismo e revolução: as Esquerdas européias 

após a 2º Guerra Mundial.  

Conferencista: Prof. Dr. Marcos Del Roio (UNESP- Marília). 

14h-18h. Mesas de Comunicações Coordenadas. 

18h30h. Lançamento de livros. 

19h-22h. Mesa Redonda: O Mundo do trabalho e as lutas sociais hoje. 

Debatedores a confirmar. 

 

Dia 18/10/2012 

09h-12h. Mesa Redonda: Temas e Documentos do Marxismo do Século XX.  

Debatedores: David Maciel (FH/UFG) e João Alberto (FH/UFG) 

14h-18h. Mesas de Comunicações Coordenadas. 

18h30. Lançamento de livros. 

19h-22h. Conferência de Encerramento: O PT e a nova hegemonia burguesa no Brasil. 

Conferencista: Prof. Dr. Eurelino Coelho Neto (Universidade Estadual de Feira de 

Santana – Bahia). 

 

Coordenação geral do evento: 

Prof. David Maciel (FH/UFG) e Prof. João Alberto (FH/UFG). 


