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CRISE ORGÂNICA E LUTA DE CLASSES

C

onforme programação veiculada no site da
IGS-Brasil, desde março pp. o Nufipe havia
organizado para o dia 31 de maio um
seminário local na UFF para debater a crise e
comemorar o primeiro ano de criação da IGS-Brasil.
No início de maio, no entanto, integrantes da
Coordenação e do Conselho da IGS-Brasil
sugeriram ampliar o evento para analisar a
realidade à luz do pensamento de Gramsci e
manifestar pontos de vista da nossa entidade sobre
o grave momento que vive o Brasil. Desta forma,
resolvemos estender o seminário para o dia 1/06,
de modo a acolher as intervenções dos integrantes
da Coordenação e do Conselho, inclusive Fiscal,
dispostos a participar do evento e arcar com as
despesas. Reelaborada em poucos dias, a
programação que divulgamos a seguir, não está
fechada. Portanto, se algum sócio se dispuser a
participar, não vai lhe faltar acolhida e espaço para
se manifestar.
Embora
tenhamos
pouco
tempo,
esperamos poder filmar as falas das mesas
redondas, de modo a disponibilizar no site da IGSBrasil as intervenções dos palestrantes. Como
havia sido anunciado na iniciativa do dia 31/05,
uma equipe de jovens professores e estudantes irá
apresentar
os
primeiros
resultados
do
levantamento da bibliografia que vem se
acumulando no Brasil sobre Gramsci, uma
iniciativa que esperamos possa se completar ao
longo do tempo com a colaboração de todos.

Aproveitamos para sinalizar que em
novembro desse ano, conforme programação
divulgada no site da IGS-Brasil, haverá um seminário
internacional sobre Gramsci em Fortaleza, aberto a
todos os sócios. Uma ocasião para nos encontrar em
maior número e nos preparar para o congresso que
será organizado pelos sócios de Campinas, em abril
de 2017, comemorativo dos 80 anos da morte de
Gramsci e dos 100 anos da Revolução de Outubro.
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Editorial
No dia 27 de maio de 2016, a
International Gramsci Society no
Brasil – IGS/Brasil completa um
ano de sua fundação. Por
ocasião, lançamos a primeira
edição do Boletim da IGS/Brasil
como edição comemorativa, a
fim de compartilharmos os
informes das diversas atividades
que estão sendo realizadas e
inaugurarmos
um
canal
informativo para os diversos
membros da IGS/Brasil em vista
de viabilizarmos a concretização
do intercâmbio dos estudos,
pesquisas e organização das
tarefas a que nos propomos
enquanto instituição. Pois o
objetivo central da IGS/Brasil é
possibilitar a integração dos
estudiosos de Gramsci e buscar
meios de contribuir para o
debate sobre a conjuntura
nacional e internacional e para o
processo de organização das
classes
subalternas,
como
Gramsci realizou.
Nesse sentido, a partir desta
edição pensamos abrir uma nova
fase para os trabalhos frente às
necessidades da instituição e da
realidade em que vivemos
atualmente, especialmente no
nosso país.

Viver significa tomar partido.
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Lembramos a todos que em Campinas irá se realizar, também, a
próxima Assembleia Geral da IGS-Brasil.
O Boletim da IGS-Brasil que hoje se inaugura é um espaço
aberto a todos os sócios e um apelo para que possam ser enviadas
periodicamente notícias e informações de interesse da associação e
voltadas a fortalecer nossos laços.

Grande abraço
Giovanni Semeraro

LANÇAMENTO
“DOSSIÊ GRAMSCI NO BRASIL”
O NUFIPE (Núcleo de
Filosofia Política e Educação)
com o apoio do GGramsci
(Grupo de Estudos e Pesquisas
em Antonio Gramsci), por
ocasião
do
Seminário
comemorativo de um ano da
International Gramsci Society
no Brasil – IGS/Brasil, lançará o
“Dossiê Gramsci no Brasil”. O
Dossiê é resultado do trabalho de levantamento das produções de
artigos, teses, dissertações e livros em torno do pensamento de
Gramsci realizadas no Brasil. O levantamento buscou alcançar todos
os trabalhos produzidos em todas as regiões do país, e expressa o
processo de difusão e expressão do pensamento gramsciano no
cenário nacional nas mais diversas áreas. O Dossiê não se configura
um trabalho concluso, tendo em vista que algum trabalho pode ter
Ademais, a produção de trabalhos é incessante e contínua e
.escapado.
o material deverá ser constantemente atualizado. Com o intuito de
contribuir com os trabalhos e pesquisas, o Dossiê será disponibilizado
na Biblioteca da página da IGS/Brasil para consultas dos sócios e do
público em geral.
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I JOINGG – Jornada Internacional de
Estudos e Pesquisas em Antonio
Gramsci será realizada em Fortaleza

A

Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Ceará sediará a I JOINGG –
Jornada Internacional de Estudos e
Pesquisas em Antonio Gramsci, de 23 a 25 de
novembro. O evento é uma realização do
GGramsci, com o apoio da IGS/Brasil e outros
parceiros, e objetiva oportunizar um espaço de
encontro aos gramscianos do país, bem como,
dar continuidade às Jornadas Regionais
realizadas ao longo de 2015 com o intuito de
fomentar os estudos de Gramsci no Nordeste.
As mesas contarão com a contribuição de
colegas convidados como Anita Schlesener
(UTP/UFPR), Dermeval Saviani (Unicamp),
Giovanni Semeraro (UFF), Marcos Del Roio
(Unesp), Gianni Fresu (Itália) e Rocco Lacorte
(UNB), e dos professores colaboradores do
GGramsci - Lia Pinheiro (Uece), Joeline
Rodrigues (UFC), Pedro Santos (UFPI), Fabio
Sobral (UFC), Clarice Zientarski (UFC) e Frederico
Costa (Uece).
As inscrições de trabalhos poderão ser realizadas até 30 de junho. Os textos podem ser submetidos
em português, espanhol e italiano.
O Encontro de Grupo de Pesquisas e Movimentos Sociais está previsto na programação do evento e
espera a participação de todos. O objetivo do Encontro é fomentar o debate e promover articulações entre
grupos de pesquisa que utilizam a teoria gramsciana ou de inspiração marxista como fundamento teóricometodológico, bem como, de movimentos sociais que trabalham com a organização e formação dos
trabalhadores. Espera-se, como resultados, o desenvolvimento de pesquisas e a promoção conjuntas de
eventos e trabalhos de formação sóciopolítica. Mais informações na página www.ggramsci.faced.ufc.br
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GRAMSCIANOS EM MATO GROSSO
Em 2015, após o Seminário de criação da IGS-Brasil, professores, estudantes, militantes de
movimentos populares de Mato Grosso criaram o Grupo de Estudos Gramscianos, sediado na UFMT, com a
finalidade de promover atividades voltadas para o aprofundamento do pensamento de Gramsci, bem
como, difundir a obra do revolucionário sardo no Estado. Tendo Gramsci e sua obra como referencial
teórico-metodológico, esses Gramscianos deram continuidade aos trabalhos iniciados com o GPMSE –
Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais e Educação da UFMT, liderado pela Professora Artemis Torres.
Em 2015, o Grupo integrou a programação do Semiede, realizando o Primeiro Encontro de
Gramscianos no Estado, o qual contou com a participação de professores, estudantes e militantes de vários
municípios de Mato Grosso. O Encontro contou com a presença do Professor Giovanni Semeraro, que
proferiu uma importante palestra sobre a vida e obra de Gramsci, abordando especialmente o Caderno 12
dos Cadernos do Cárcere. Convidado pela organização do Semiedu-2016, o Grupo já está oficialmente na
programação. Da mesma forma, no segundo semestre deste ano, participará do Seminário de Educação da
UNEMAT - Universidade Estadual de Mato Grosso, na cidade de Sinop-MT.
Em seu esforço para a divulgação do pensamento gramsciano, o Grupo discute como professores e
estudantes do Serviço Social da UFMT o desenvolvimento de algumas atividades a serem desenvolvidas
envolvendo professores e estudantes desse curso, as quais incluem, além de reuniões regulares de estudo
da obra gramsciana, um Seminário a ser realizado no Serviço Social da UFMT. A convite, participamos
também de um importante debate com o Grupo de Estudos em EJA do Instituto de Educação da UFMT,
cujos participantes, inclusive a Coordenação do GPEJA, manifestaram a vontade de estudar a obra
gramsciana, inclusive de participar, integrar o Grupo de Estudos. Assim, o Grupo de Estudos Gramscianos
segue suas atividades em Mato Grosso.
Por Elismar Arruda - UFMT
EXPEDIENTE

ASSOCIE-SE
Em breve, a chamada para a
renovação da associação referente ao ano de
2016, será divulgada através da lista dos
membros e disponibilizada na página da
IGS/Brasil.
Aos novos associados, os passos para
realizar a associação encontram-se disponíveis
na página:
http://igsbrasil.org/contato/associar.php .
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