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PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CICLO DE DEBATES: 

JÁ REALIZADAS: 

200 anos depois, a luta do Brasil pela soberania nacional, pela integração 

latino-americana e por uma nova ordem mundial. Confira o evento ocorrido em 

05 de fevereiro com as presenças de Conceição Evaristo, Dilma Rousseff e Sônia 

Guajajara. 

 

Independência e escravidão: a formação de um estado nacional escravista e suas 

permanências no Brasil contemporâneo. Confira o evento ocorrido em 19 de fevereiro, 

com as presenças de Wilson Mattos (Uneb), Matilde Ribeiro (Unilab), com mediação 

de Carol Dartora. 

 

A participação das mulheres nas lutas pela independência e construção da 

nação. Confira a mesa realizada no dia 05/03, com as presenças de Heloisa Starling, 

Eleonora Minecucci, e mediação de Carol Dartora. 

 

ATUAL: 

100 ANOS DO PARTIDO COMUNISTA, com as presenças de Adalberto Monteiro, Iole 

Ilíada e Dainis Karepovs. Acompanhe pelo canal da FPA no Youtube. 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

Lutas populares na história do Brasil: organizações de trabalhadores rurais e 

urbanos, movimentos sociais e resistência popular; luta da juventude; 

 

Desenvolvimento nacional e superação das desigualdades: Desenvolvimento 

econômico e desenvolvimento humano, científico e tecnológico; Economia Solidária; 

https://www.youtube.com/watch?v=NSsuMXZCS5A
https://www.youtube.com/watch?v=K9SN-edsItI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DAFFz9uR4ic
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Transição ecológica, questões ambientais e sustentabilidade, suficiência energética, 

segurança alimentar; políticas sociais de saúde, educação e proteção social. 

Empresas Estatais e Serviços; 

 

Abril vermelho: A formação do território nacional e os projetos em disputa, povos 

tradicionais, luta pela terra e ocupação do território; 

 

A luta contra o racismo: independência do Brasil e manutenção da escravidão, 

elementos do escravismo na estruturação da sociedade brasileira atual, arquitetura 

da exclusão (discutir o 13 de maio, abolição, pós-abolição, lugar do liberto na 

sociedade brasileira); racismo estrutural e capitalismo no Brasil atual; genocídio da 

juventude negra; marco temporal e os direitos dos povos originários; 

 

100 anos do tenentismo: “Os tenentes de ontem e as Forças Armadas de hoje”; 

 

Democracia e Estado: Debate sobre a gênese e as caraterísticas do Estado 

brasileiro: patrimonialismo, clientelismo, coronelismo. Forças Armadas, militarização 

da polícia, genocídio da juventude negra, repressão aos trabalhadores e as 

organizações sociais. Constituinte; 

 

SETEMBRO: Lançamento de manifesto em setembro, “Por uma nova independência” 

(título provisório). 

 


