II COLÓQUIO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM TEORIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Teoria Política Contemporânea convida a todas e
todos para participarem do seu Colóquio anual que ocorrerá no dia 13 de Dezembro de 2014.
Dentro da proposta de interagir com outros Grupos de Pesquisa de Estudos locais, o
Colóquio do GETPol recebe este ano as colaboração dos grupos da UFES: GEPPEDES (Grupo de
Estudos sobre Populações Pesqueiras e Desenvolvimento no ES/ Ciências Sociais), PLACE
(Plano Conjunto de Espacialidade /Artes) e ORGANON (Programa de Extensão/ Ciências
Sociais).
Alunas e alunos de graduação e pós-graduação poderão apresentar trabalhos em algum
dos GTs descritos abaixo. São bem-vindos trabalhos oriundos de pesquisa de iniciação
científica e de monografia, trabalhos desenvolvidos para atividades de extensão e trabalhos
desenvolvidos para disciplinas. A apresentação de trabalhos nos GTs está aberta para alunos
de quaisquer cursos da UFES ou de outras instituições.
Com a aprovação d@s coordenador@s de GTs serão aceitas inscrições de pessoas sem
vinculação institucional que queriam apresentar relatos de experiências vividas nos temas
discutidos nos grupos.
Inscrições de trabalhos nos GTs: As inscrições para apresentadores deverão ser
feitas mediante o envio de um resumo do trabalho respeitando os seguintes requisitos: 1.
Informação sobre a natureza do trabalho (resultado de pesquisa, relato de extensão,
monografia, trabalho para disciplina, relato de experiência, etc.); 2. Apresentação clara dos
objetivos, da metodologia e das referências teóricas do trabalho; 3. Conter até 200 palavras; 4.
Autoria e instituições (indicar “sem instituição” se for o caso); 5. O resumo deverá ser enviado
em arquivo Word. Poderá ser feita apenas uma inscrição por autor ou autora em apenas um
GT. A seleção dos resumos aceitos será de responsabilidade dos coordenadores e
coordenadoras dos GTs. Os trabalhos serão posteriormente publicados nos Anais do Colóquio:
http://periodicos.ufes.br/getpol
Prazo e procedimento de inscrição: Os resumos deverão ser enviados até o dia 25/11/2013
para o email: teoriapoliticacontemporaneaufes@googlegroups.com, indicando no assunto o
número do GT ao qual deseja submeter sua inscrição.
Inscrição para ouvintes: A inscrição como ouvinte deverá ser feita enviando um email com o
nome e a instituição para o e-mail: teoriapoliticacontemporaneaufes@googlegroups.com
Prazo para o envio dos trabalhos completos: Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail
teoriapoliticacontemporaneaufes@googlegroups.com até o dia 01/12/2013. As regras de
formatação dos trabalhos estão em: http://periodicos.ufes.br/getpol
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PROGRAMAÇÃO
08:30-09:00- Credenciamento – Sala do mestrado do PGCS
09:00-12:00 – Grupos de Trabalho:
GT 1- Ações coletivas de protesto e movimentos sociais na contemporaneidade
Coordenadores: Brena Costa Lerbach e Vilson Vieira Júnior (PGCS-UFES)
Ementa: Contemporaneamente, as questões relativas aos movimentos sociais e às ações
coletivas de protesto têm, cada vez mais, ocupado a pauta dos debates dentro e fora da
academia. No contexto destas discussões, emergem tentativas variadas de explicar os referidos
fenômenos, forçando os estudiosos a rever, explorar e inovar na utilização e criação de teorias.
Partindo da intenção de promover o debate e a troca acadêmica no campo de estudo das
mobilizações e dos movimentos sociais, este GT pretende reunir trabalhos teóricos e empíricos
que problematizem questões referentes aos movimentos sociais e às ações coletivas políticas,
bem como a seus repertórios; performances; estratégias; organização; pautas; identidades;
solidariedades; lideranças; relacionamento com o Estado e com outros atores poderosos;
construção de redes de apoiadores nos níveis local, regional, nacional e/ou internacional; uso
da internet e de outras tecnologias da informação e da comunicação (TICs); etc. Pretendemos
que esse GT seja um espaço de trocas de experiências, e que faça emergir um desejado
aprofundamento da discussão, gerando contribuições para a teoria e para como a universidade
e a sociedade pensam as mobilizações e os movimentos sociais.
GT 2- Identidades, movimentos sociais e mobilização política.
Coordenadores: André Luiz Zanão Tosta e Dayane Santos de Souza (PGCS-UFES)
As diversas análises e produções teóricas realizadas em torno do tema dos Movimentos Sociais
ressaltam o componente da participação coletiva nesses movimentos, principalmente
enquanto produtora de novas identidades e subjetividades habilitadas a realizar esta
mobilização. Assim o GT Identidades, Movimentos Sociais e Mobilização Política propõem um
espaço de diálogo entre essas diversas abordagens com foco em trabalhos que discutam (1)
teorias políticas (teorias de democracia e justiça, equidade e participação coletiva); (2) críticas
feministas (crítica do sujeito do feminismo, políticas de identidade e teoria queer) e (3)
estudos culturais (universalidade e produção de diferença na política) entre outros campos de
saberes que privilegiam a interface entre identidade/subjetividade e a mobilização coletiva e
política.
GT3- Dinâmicas contemporâneas da participação política
Coordenação: Jaqueline Marcelino de Souza (PGCS-UFES) e Antônio Cézar Portugal (DCSOUFES)
O valor e o significado da participação política no Brasil vem sofrendo alterações
principalmente a partir do contexto da ditadura militar. Atravessando as últimas décadas do
século XX e avançando o século XXI, o termo ainda passa por mudanças e agrega sentidos
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outros. Neste viés, o GT busca agregar trabalhos que problematizem as diferentes
possibilidades de participação política, nas esferas institucionais e “não-institucionais”, quer
sejam viabilizadas através dos canais participativos do Estado ou oriundas de articulações que
emergem da sociedade civil (movimentos sociais voltados à temáticas do ambientalismo,
direitos humanos, gênero, LGBT entre outras). Busca-se ainda debater acerca dos limites e
possibilidade de ação dentro das diversas formas de participação política que se estabelecem
na contemporaneidade.
GT4- Desenvolvimento, conflitos socioambientais e justiça ambiental.
Coordenação: Flávia Amboss M. Leonardo, Gustavo Rovetta, João Paulo Lyrio Izoton
(GEPPEDES-PGCS-UFES)
Tendo em vista o atual estágio de desenvolvimento das forças produtivas no Brasil, percebe-se
cada vez mais os impactos sobre o meio ambiente e as populações que a opção por
determinado tipo de atividade econômica implica nos territórios. Essa percepção leva em conta
o papel desempenhado pelo estado na última década - retomando seu papel como sujeito do
desenvolvimento, a partir do planejamento, investimento, e ou em parcerias com a iniciativa
privada - em grandes obras industriais, de infraestrutura, no agronegócio dentre outras
atividades com alto grau de impacto socioambiental. Esse processo de reordenação do
território traz consigo conflitos entre os novos usos e os usos tradicionais dos recursos
naturais pelas populações locais. No intuito de reunir as experiências acadêmicas e de
movimentos sociais que se desenvolvem a partir do contexto exposto, esse grupo realiza um
chamado por trabalhos (teóricos e/ou empíricos) cuja temática aborde as relações de poder
decorrentes desse cenário desenvolvimentista incluindo a discussão sobre a efetivação de
unidades de conservação, ou outras ações preservacionistas, que impliquem no deslocamento
de populações, ou mesmo na interdição de uso do espaço ou recursos ambientais por parte dos
grupos locais.
14:00 – 18:00

MESA: Conflito, confronto e as interpretações da ação coletiva
Sala do mestrado do PGCS
Gisele Barbosa Ribeiro (PLACE – DAVI/UFES)

“PARA ALÉM DA COMUNIDADE OPACA E DA ESFERA PÚBLICA TRANSPARENTE: práticas
artísticas colaborativas e antagonismo”
Diego Kern Lopes (PLACE – DETAM/UFES) e Silfarlen (PLACE- PPGA/UFES)
“Poéticas da destruição e ações de protestos”
Debatora: Cristiana Losekann (GETPol - DCSO/UFES)
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