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PRÁXIS, FORMAÇÃO HUMANA E A
LUTA POR UMA NOVA HEGEMONIA

E

m um cenário nacional e internacional repleto de retrocessos, mas também de lutas e resistência
como as greves e ocupações que ocorrem nas diversas escolas e universidades, a I Jornada
Internacional de Estudos e Pesquisas em Antonio Gramsci – JOINGG será realizada em Fortaleza, na
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará organizada pelo GGramsci, com o apoio
da IGS/B e outros parceiros. O evento traz como tema central – Práxis, Formação humana e a luta pela
nova hegemonia – mas tratará igualmente das diversas temáticas dos Cadernos nas mesas e GTs, como
Estado, política, cultura, filosofia, constituindo-se como uma grande oportunidade para elencar elementos
para a leitura da realidade atual e suas complexas contradições.
O evento fecha o circuito de Jornadas
Regionais realizadas durante 2015 em diversas
cidades do Ceará e abre uma nova etapa dos
trabalhos que visa contribuir para o
fortalecimento e fomento dos estudos e
pesquisas gramscianos em todo o Nordeste e,
dessa forma, concorrer para a construção de
uma nova hegemonia. A I JOINGG ocorrerá de
23 a 25 de novembro e contará com a
participação de professores convidados e
colaboradores do GGramsci, são eles: Anita
Schlesener (UFPR), Dermeval Saviani (Unicamp),
Giovanni Semeraro (UFF), Marcos Del Roio
(Unesp), Gianni Fresu (UFU), Rocco Lacorte
(UNB), Pedro Pereira (UFPI), Frederico Costa
(Uece), Lia Pinheiro (Uece), Fabio Sobral (UFC),
Clarice Zientarski (UFC) e Joeline Rodrigues
(UFC).
Além das mesas, haverá ainda 5
minicursos, dos quais os inscritos poderão optar
por participar de até dois, com direito à
certificação. A programação e outras
informações podem ser encontradas na página
do evento: www.ggramsci.faced.ufc.br
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Editorial
Quis o tempo – e seu
desdobramento, a temporalidade
- que a IGS Brasil completasse um
ano e realizasse seu primeiro
Seminário num contexto de
extrema dificuldade para a
esquerda brasileira e seus
intelectuais, militantes, portavozes. Em pouco mais de um
semestre o currículo de 2016 já
conta com um golpe multipartite
(parlamentar, jurídico, midiático,
político etc.) que avança com
ferocidade contra conquistas
históricas dos setores populares;
uma Olimpíada bilionária em
meio à maior crise financeira do
Estado do Rio de Janeiro, com
escolas, universidades, hospitais
sem recursos e abandonadas,
mesmo quando em greve; uma
série
de
medidas
e
encaminhamentos legais de matiz
conservador (os já famosos
projetos de lei, como o “Escola
Sem Partido”) que têm disputado
e forjado vigorosos consensos
antidemocráticos,
contra
mulheres,
professores,
pais,
população LGBTTT, movimentos
sociais, classes subalternas.
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Seminário 1 ano IGS/Brasil Repercussões

N

os dias 31 de maio e 1. de junho deste ano de 2016 foi
comemorado o primeiro ano de existência da
International Gramsci Society – Brasil. A gravidade da crise
politica e econômica que perpassa a fase atual de vida
brasileira ensejou que o evento se estruturasse precisamente em
torno da avaliação do processo do de mudança do Governo. Essa
mudança se configurou em definitivo no último dia de agosto na
sequência de uma longa agonia na qual o circo do poder se expôs
sem qualquer pudor.
Com todos os riscos de se falar no calor da hora, quatro mesas
de debate se empenharam na compreensão do momento critico que
se vivia. As abordagens do tema geral do encontro Crise orgânica e
luta de classes foram a bastante variadas ainda que unificadas pela
perspectiva que cada expositor se assentou a partir da sua particular
leitura de Gramsci.

Contudo, este primeiro ano
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de nossa instituição também
chega
com
projeções
e
realizações significativas, como
a I Jornada Internacional de
Estudos e Pesquisas em Antonio
Gramsci (JOINGG), organizada
por nossos amigos do Ceará,
que assim como no CentroOeste, materializam o longo e
complexo
processo
de
capilarização da IGS para as
frentes do Brasil além do
Sudeste/Sul; os progressos na
organização e na montagem do
Congresso de 2017, que sem
dúvida irá estreitar os vínculos
entre Itália e Brasil, através de
suas IGS’s; a criação do
Observatório da International
Gramsci Society Brasil (OBIGS),
espaço de elaboração teórica,
debates
e
integração,
objetivando fundamentalmente
três ações: 1) tornar mais
dinâmica nossa comunicação
interna; 2) difundir discussões,
produções e reflexões dos
distintos membros e entidades
que a IGS reúne; 3) aprimorar a
organicidade.
Assim, esperamos que
leiam e divulguem este Boletim,
que avança ainda mais na
construção coletiva da história
da IGS/Brasil.
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A sugestão da organização era para que se fizesse uma análise de
conjuntura, tarefa cumprida por alguns, que efetivamente se
debruçaram sobre os acontecimentos mais recentes e sobre o que se
poderia supor como desenlace e assim sobre os desafios para a ação
politica. Houve também abordagens mais teóricas, que tentaram expor
o universo categorial de Gramsci como instrumento de entendimento
e ação sobre o real em movimento. Algumas pesquisas embrionárias
foram apresentadas, pois que muito úteis para a elucidação do que
acontecia no momento (e que alimenta o movimento do conflito social
travado no campo da ideologia).
De particular interesse foi a apresentação da bibliografia
gramsciana* no Brasil. Um elenco de títulos de livros, teses, capítulos
de livro e artigos foi apresentado como um primeiro resultado. A
listagem mostrou-se surpreendentemente grande e já se sabia estar
ainda bem incompleta. Esse é, por suposto, um trabalho que exige
permanente atualização e mesmo correção, mas que será de grande
auxílio aos pesquisadores da obra de Gramsci e da produção
intelectual brasileira inspirada nesse pequeno grande homem.
Enfim, com todas as
dificuldades, a IGS-Brasil
completou
o
seu
primeiro
ano
de
existência e com grandes
desafios pela frente, que
incluem
filiação
de
muitos
que
se
identificam com a produção dita gramsciana e a preparação de um
grande evento sobre a obra de Gramsci por ocasião dos 80 anos da
morte do revolucionário pensador sardo. Esse evento deve ocorrer na
UNICAMP em agosto de 2017, mas nos auguramos que muitos outros
possam ocorrer por todo o País.
Saudações.
Marcos Del Roio
pela Secretaria Geral
*disponível no site da IGS/Brasil
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CONGRESSO MUNDIAL DA
INTERNATIONAL GRAMSCI SOCIETY
SERÁ REALIZADO NO BRASIL EM 2017
De 22 a 25 de agosto de 2017 o II
Encontro Nacional da International
Gramsci Society no Brasil – IGS/Brasil
será realizado na Unicamp/SP, local
escolhido na plenária do Seminário de
fundação da IGS/Brasil em maio de 2015
no Rio de Janeiro.
Na ocasião ocorrerá o Congresso
Mundial da International Gramsci
Society, evento que marcará as
comemorações de 100 anos da
Revolução Russa e 80 anos da morte de Gramsci e reunirá diversos estudiosos do pensamento de Gramsci
do mundo. A escolha do Brasil para realização do Congresso ocorre como reconhecimento do relevante
número de estudos, pesquisas e intelectuais que se dedicam ao aprofundamento e difusão do pensamento
do autor, como constatado no mapeamento bibliográfico apresentado no Seminário de 1 ano da
IGS/Brasil, colocando o Brasil na posição de um expressivo núcleo e referência frente à América Latina e o
mundo, no que se refere aos estudos, pesquisas e difusão do legado do autor sardo.

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, bem como, a efetivação dos novos
associados, cujos passos para associar-se
encontram-se disponíveis na página:
http://igsbrasil.org/contato/associar.php .
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