Dois anos de GEMPP: Marxismo e atualidade
O Grupo de Estudos Marxistas e Pesquisas em Política Social e Trabalho (GEMPP) foi

registrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP/CNPq) e certificado pela
Universidade de Brasília no dia 11 de abril de 2019. Atualmente, conta com 8
professores/pesquisadores das áreas de serviço social, sociologia, educação e educação
física, um consultor internacional da área de filosofia (Siena/Itália) e 34 discentes de
graduação e pós-graduação. O grupo possui duas linhas de pesquisas (“política social,
Estado e sociedade” e “marxismo, trabalho e sociabilidade”) e tem como objetivo realizar
estudos sobre a teoria social crítica, tendo como referência o pensamento de Karl Marx e
Friedrich Engels, bem como desenvolver pesquisas sobre política social e trabalho sob a

ótica do materialismo histórico dialético. Assim, o que une os integrantes do grupo é a
tradição marxista. Dessa forma, o estudo das obras de Marx vem sendo priorizado nas
atividades do grupo, além das reflexões sobre as contribuições do pensamento marxiano
para compreender e transformar a sociedade capitalista na atualidade. Estas reflexões são
realizadas, sobretudo, a partir das pesquisas em curso no grupo. Além disso, tem-se
realizado eventos abertos à sociedade sobre temas atuais e para dar retorno de pesquisas.
Neste semestre do segundo aniversário do grupo será realizado um ciclo de debates

aberto à sociedade, sob o título, “Dois anos de GEMPP: Marxismo e atualidade”. Para
contribuir com os debates, além dos docentes e do consultor do grupo, contar-se-á com a
participação de grandes expoentes no campo da tradição marxista no Brasil, como José
Paulo Netto (UFRJ), Ricardo Antunes (Unicamp), Marcelo Badaró (UFF), Tabata Berg

(Unicamp), Claúdia Mazzei (Unifesp) e Marília Moschkovich (USP).
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Em decorrência da pandemia, as atividades serão realizadas totalmente on-line com
transmissão ao vivo pelo serviço de Web Conferência da Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa – RNP/CEAD/UnB, conforme programação abaixo. Os links de acesso já estão
disponíveis na programação. Organize-se. Participe.

Sua participação será muito

importante para o GEMPP e para a universidade pública. Valorize a ciência!
Para saber mais sobre o GEMPP visite as redes sociais do grupo e o endereço no
DGP/CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3456325663594731
Instagram: _gempp
Facebook: GEMPP@gemppUnB

16 de março de 2021

Horário

Atividade e link de acesso
Dois anos de GEMPP: marxismo e atualidade
Abertura: Profª. Drª. Lucia Lopes (PPGPS/SER/UnB/ líder GEMPP)

15h - 18h

Palestra: Trabalho, gênero, sexualidade e capitalismo
Convidados: Profª. Drª. Tabata Berg (UFV/Unicamp) e Marília
Moschkovich
Mediadores do GEMPP: Profª Drª. Taise Negreiros (SER/UnB), João

Victor (Técnico) e Kaic Ribeiro (Doutorando /PPGPS/UnB)
Link de acesso YouTube: https://youtu.be/R8WsI97Odzs
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12 de abril de 2021

Horário

Atividade e link de acesso
Marx: biografia e teoria do valor trabalho na atualidade

15h
16h30

Palestra 1: Por que ler Marx na atualidade e conhecer sua
bibliografia?
Convidado: Prof. Dr. José Paulo Netto (Professor Emérito/ UFRJ).
Mediadores do GEMPP: Profa. Dra. Lucia Lopes (PPGPS/ SER/UnB),

Matheus Magalhães (Doutorando PPGPS/ UnB) e Geovana Amaral
(discente de graduação/SER/UnB)
Link de acesso: https://youtu.be/1eb3d-2VJ6s

Palestra 2: A atualidade da teoria do Valor-Trabalho em Marx
Convidado: Prof. Dr. Ricardo Antunes (Unicamp).

16h30
18h30

Palestra 3: O trabalho no contexto da Pandemia e da crise
do capital.
Convidada: Profª. Drª. Claudia Mazzei - (Unifesp).
Mediadores do GEMPP: Profª. Drª Lucia Lopes, (PPGPS/SER/UnB),
Murilo Oliveira (Doutorando PPGPS/UnB) e Fernanda Novaes

(discente de graduação SER/UnB).
Link de acesso: https://youtu.be/1eb3d-2VJ6s
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13 de abril de 2021

Horário

Atividade e link de acesso
Dois anos de GEMPP: A teoria social crítica e as ciências

Palestra: A importância da teoria social crítica para as
ciências na atualidade (Filosofia, Educação Física, serviço
social, educação)
15h
18h

Convidados/membros do GEMPP:

Prof. Dr. Roberto Fineschi

(Siena School for Liberal Arts – Itália), Prof. Dr. Marcelo Húngaro
(FEF/UnB), Prof. Dr. Erlando Reses (FE/UnB) e Profa. Dra. Sandra
Teixeira (PPGPS/SER/UnB).
Mediadores do GEMPP:

Profa. Dra. Rosa Stein (SER/UnB),

Eldernan Dias (Doutorando PPGFE/FEF) e Luis Henrique (discente

de graduação/SER/UnB).
Link de acesso: https://youtu.be/YS_ZkiLlXws

11 de maio de 2021

Horário
15h
16h

Atividade e link de acesso
Contrarreformas e tendência neofascita no Brasil
Palestra1: Produção Bibliográfica GEMPP e lançamento do livro:
“A contrarreforma da previdência social no Brasil – uma análise
marxista.
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Convidadas-autoras: Profª. Drª. Lucia Lopes (PPGPS/SER/UnB),
Thais

Caramuru

(mestre/PPGPS),

(Doutoranda/PPGPS/UnB),
Profa.

Dra.

Edivane

de

Blenda

Peixoto

Jesus

(Serviço

Social/UFSC), Jéssika Lima (Mestre/PPGPS), Talita Teobaldo
(Mestre/PPGPS), Bruna Rodrigues (Mestre/PPGPS) e Thayane
Duarte (Doutoranda/PPGPS).
Mediadores do GEMPP: Prof. Dr. Jaime Hillesheim (Serviço

Social/UFSC/ GEMPP), Camila Dias (Doutoranda PPGPS/UnB
GEMPP), Elyane Marques e Vitoria Gonçalves (Discentes de
graduação/SER/UnB/ GEMPP)
Link de acesso: https://youtu.be/ydyumenw04w
Palestra 2: Visões marxistas sobre fascismo e caracterização do
governo Bolsonaro.

16h
18h

Convidado: Prof. Dr. Marcelo Badaró (UFF).
Mediadores do GEMPP: Profa. Dra. Lucia Lopes (PPGPS/SER/UnB),
Lucio Siqueira (Doutorando PPGPS/SER/UnB GEMPP),

Jonas

Amaral (discente ciências sociais/UnB) e Evelyn Kuiete (discente

de graduação/SER/UnB).
Link de acesso: https://youtu.be/ydyumenw04w
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