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1ª CIRCULAR
PROMOÇÃO
Linha de Pesquisa Estado e Poder - Programa de Pós-Graduação em História, Poder e Práticas Sociais
Grupo de Pesquisa História e Poder – Colegiado do Curso de História
Laboratório de Pesquisa Estado e Poder
APRESENTAÇÃO
O VIII Simpósio de Pesquisa Estado e Poder: CRISE, CAPITALISMO E PANDEMIA, promovido
pelo Grupo de Pesquisa História e Poder e pela Linha de Pesquisa Estado e Poder do Programa de PósGraduação em História da UNIOESTE, tem como objetivo viabilizar a apresentação e discussão das
pesquisas relacionadas à vasta problemática que envolve as relações de poder e a configuração do Estado,
em sua dimensão ampliada, seja por meio do debate teórico, ou via a análise de experiências históricas.
A organização do evento é de responsabilidade dos docentes e discentes vinculados à Linha de Pesquisa
Estado e Poder do Programa de Pós-Graduação em História, Poder e Práticas Sociais (PPGH) e o Grupo

de Pesquisa História e Poder e o Laboratório de Pesquisa Estado e Poder (pesquisadores, doutorandos,
mestrandos, graduandos e bolsistas e professores da rede estadual de ensino fundamental e médio),
contando ainda com o apoio e parceria de diversos grupos de pesquisa.
A Linha de Pesquisa Estado e Poder tem por objeto de ensino e de investigação as práticas sociais
relacionadas ao Poder e ao Estado, concebido em seu sentido amplo, compreendendo a articulação entre
sociedade civil e sociedade política e abarcando aspectos diversos das relações estabelecidas entre os
agentes sociais. Interessa-nos a reflexão sobre a produção de hegemonia, a gestação, afirmação, crítica e
contraposição de projetos sociais, as elaborações intelectuais e as políticas partidárias, a organização dos
diferentes grupos e classes sociais, a constituição de aparelhos privados de hegemonia, o gerenciamento
e a disseminação de ideologias e projetos sociais.
O Simpósio de Pesquisa Estado e Poder ocorre desde 2007, tem periodicidade bianual e âmbito nacional.
A temática central desta edição porta em seu título um amplo conjunto de questões históricas que são
fundamentais para análise. O evento está em consonância com a atual realidade histórica, uma vez que
buscará tratar criticamente sobre as relações possíveis entre o atual desenvolvimento do capitalismo, suas
crises e a relação desses processos com a situação de pandemia que vivemos desde o final do ano de 2019.
Assim, nos interessa discutir a atuação do Estado nesses processos, bem como os limites/crises históricas
da democracia burguesa; as experiências e processos históricos de regimes neo/liberais, ditatoriais e/ou
fascistas (e as possíveis associações), assim como seus recentes desdobramentos na ascensão e
fortalecimento de movimentos e partidos de extrema-direita com o explícito projeto de destruição de
direitos constitucionais. No âmbito dessas discussões, também estamos preocupados em debater a atuação
político-ideológica de aparelhos privados de hegemonia e suas relações ampliadas com o Estado, bem
como os impactos das visões negacionistas na constituição da atual realidade sanitária e social. Por fim,
e muito relevante, também focaremos propostas que abordem as resistências e lutas históricas do conjunto
da classe trabalhadora e dos movimentos sociais em suas diferentes matrizes (sem terras, sem teto,
LGBT+, negros, indígenas etc.) contra as formas de exploração, expropriação e opressão do capitalismo
no contexto da pandemia.
RODAS DE CONVERSAS
Devido a atual situação que vivemos, na sua oitava edição o evento ocorrerá em formato online. Além
dessa alteração, feita em função da Pandemia e das dificuldades que caracterizam as atividades em caráter
remoto, nesse ano não serão realizadas sessões de comunicação coordenadas. Contudo, os participantes
poderão participar de Rodas de Conversas. Com isso, a Comissão Organizadora do evento busca
proporcionar espaços para troca sobre temas diversos, que tem como objetivo central o debate livre entre
os participantes, impulsionado e mediado pelos proponentes da roda.
As Rodas de conversas, que buscam ser um espaço interativo, serão distribuídas entre as manhãs e tardes
dos dias do evento (2 e 3 de agosto; 1 a 3 de setembro). Todas serão realizadas de forma remota, via do
Google Meet. Os links para ingresso nas salas serão disponibilizados e divulgados após a avaliação e
aprovação das propostas.
Serão aceitas propostas com no mínimo dois proponentes de instituições diferentes (não necessariamente
acadêmicas). A temática das propostas é livre. Para a inscrição é necessário apresentar um título, uma
pequena ementa da temática e três perguntas norteadoras para a discussão. Fica aberto aos proponentes
pensar a metodologia específica a ser adotada no dia. Incluímos abaixo um exemplo de proposta como
referência.
As
inscrições
devem
ser
realizadas
pelo
sistema
de
eventos
da
Unioeste
(https://server2.midas.unioeste.br/sgev/eventos/VIIISEP). Uma vez fechado o prazo para as submissões,
os proponentes receberão por e-mail uma mensagem sobre o aceite da Roda de Conversa e a distribuição
dos horários para realização da atividade.
___________________________

EXEMPLO DE RODA DE CONVERSA:
Como as Rodas de Conversa são uma novidade no nosso Simpósio, apresentamos a seguir um modelo
para servir de inspiração:
Título: “Sobrevivendo em meio ao caos”: a reorganização dos projetos de extensão durante o contexto da
pandemia da covid 19
Ementa: Nesta roda de conversa, convidamos a todos e todas que participam/coordenam projetos de
extensão e de ensino para que juntos possamos refletir acerca das principais modificações ocorridas
devido a covid 19 e em perspectivas futuras em um contexto pós-pandêmico.
Pergunta Norteadora 1: Quais as principais modificações sofridas pelos projetos de extensão a partir da
adesão do ensino remoto?
Pergunta Norteadora 2: De que modo a interdisciplinaridade pode auxiliar na construção de um
conhecimento engajado?
Pergunta Norteadora 3: Enquanto projetos de extensão/ensino, como podemos resistir em tempos de
negacionismos?
CRONOGRAMA
30/6 a 30/7: Prazo para inscrições com apresentação de Rodas de Conversa.
30/6 a 30/8: Inscrição para participantes.
INSCRIÇÕES E CARGA HORÁRIA
O evento terá carga horária de 40 horas. As inscrições serão gratuitas e realizadas via o sistema SGEVUnioeste. Link para inscrições: https://server2.midas.unioeste.br/sgev/eventos/VIIISEP

PROGRAMAÇÃO
02/08/2021 - SEGUNDA-FEIRA:
09h-12h – Rodas de Conversas
14h-17h – Rodas de Conversas
19h- Abertura
19h30: Mesa Redonda:
PANDEMIA E AGRONEGÓCIO
Allan Rodrigo de Campos Silva (Fórum Popular da Natureza)
Keli Mafort (MST)
03/08/2021 - TERÇA-FEIRA:
09h-12h – Rodas de Conversas
14h-17h – Rodas de Conversas
19h30: Mesa Redonda:
EDUCAÇÃO, PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E ENSINO REMOTO
Amanda Moreira Silva (UERJ)
Rivânia Moura (Andes Sindicato)

01/09/2021 - QUARTA-FEIRA:
09h-12h – Rodas de Conversas
14h-17h – Rodas de Conversas
19h30: Mesa Redonda:
SUS, SAÚDE PÚBLICA E NEGACIONISMOS NO CONTEXTO DA PANDEMIA
Edna Araújo (UEFS)
Maria Inês Bravo (Frente Nacional contra a privatização da Saúde)
02/09/2021 - QUINTA-FEIRA:
09h-12h – Rodas de Conversas
14h-17h – Rodas de Conversas
19h30: Mesa Redonda:
RACISMO, GÊNERO E LUTAS SOCIAIS
Muniz Ferreira (UFRRJ)
Débora Maria da Silva (Mães de Maio)
03/09/2021 - SEXTA-FEIRA:
09h-12h – Rodas de Conversas
14h-17h – Rodas de Conversas
19h30: Conferência de Encerramento:
CRISE, CAPITALISMO E PANDEMIA
David Maciel (UFG)

SECRETARIA
Laboratório de Pesquisa Estado e Poder
UNIOESTE - Campus Marechal Rondon
Rua Pernambuco, 1777 - CEP: 85960-000
E-mail: gphistoriaepoder@gmail.com
COMISSÃO CIENTÍFICA
Profa. Dra. Ângela Meirelles, Profa. Dra. Carla Luciana Silva,
Prof. Dr. Gilberto Grassi Calil, Prof. Dr. Marcio Antônio Both da Silva,
Profa. Dra. Maria José Castelano, Prof. Dr. Paulo José Koling, Prof. Dr. Rodrigo Paziani.
COMISSÃO ORGANIZADORA
Docentes: Ângela Meirelles, Carla Luciana Silva, Gilberto Grassi Calil, Marcio Antonio Both da Silva,
Maria José Castelano, Paulo José Koling, Rodrigo Ribeiro Paziani, Rebecca Freitas, Joselene Ieda Santos
Carvalho.
Doutorandos: Edina Rautemberg, Flávio Fabrini, Gabriel Paiva, Jonas Christmann Koren, Mariano Luís
Sanchez, Raphael Almeida Dal Pai, Ricardo Krupiniski, Samuel Fernando da Silva Junior, Valdir Sessi,
Letícia Maria Venson, Rui Marcos Moura, Roberta Santos Rocha, Daniela Ferreira, Rafael Lins.

Mestrandos: Guilherme Piaz Paslauski, Osmara Martins, Débora Campani Chagas.
Graduandos: Gabriella Barrozo Garcia Rodrigues, Veridiana Ceni de Mello, Léia Patek.

APOIO
- Colegiado do Curso de História – UNIOESTE
- Programa de Pós-Graduação em História – UNIOESTE
- Laboratório de Ensino de História – UNIOESTE
- Laboratório de História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais (LABELU-UEFS)
Laboratório de Pesquisa e Estudos de Gênero (LAPEG) - UNIOESTE
- Grupo de Estudos da Política da América Latina (GEPAL-UEL)
- Grupo de Pesquisa Capitalismo e História (GPCH-UFG)
- Núcleo de Estudos do Território, Movimentos Sociais e Relações de Poder (TEMPO-UERJ)
- Núcleo de Estudos e Pesquisas em História Contemporânea (NEPHC-UFG)
- Núcleo de Pesquisa e Documentação sobre o Oeste do Paraná (CEPEDAL)
- Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas – Marx (NIEP-MARX/UFF)
FINANCIAMENTO
- UNIOESTE -Campus de Marechal Cândido Rondon

PARA MAIS INFORMAÇÕES
As informações relativas ao evento serão periodicamente atualizadas no sítio eletrônico disponível no
SGEV-Unioeste: https://server2.midas.unioeste.br/sgev/eventos/VIIISEP). Dúvidas também podem ser
sanadas pelo seguinte endereço de e-mail: gphistoriaepoder@gmail.com

