I Encontro Regional Centro-Oeste – Internacional Gramsci Society - Brasil:
“EDUCAÇÃO, POLÍTICA E LUTA SOCIAL”
Goiânia/GO - 06, 07 e 08/04/2020

PROGRAMAÇÃO
“ – Por que Gramsci?”
“ – Porque em Gramsci encontrávamos, mais do que posições claras sobre distintos
problemas, uma maneira de ver as coisas e de analisá-las. Nós pensávamos que esse
teria que ser o modo em que os comunistas devíamos organizar a observação da
realidade.” (José Aricó)

As forças democráticas e de esquerda precisam se reinventar. Devem pensar criticamente as razões da
derrota histórica para a extrema direita do espectro político. Derrota essa que está levando ao esmagamento
econômico e social da classe trabalhadora, com o aumento da exploração e da opressão, sendo que o direito mais
básico de estar empregado(a) e garantir o sustento de sua família é atacado diuturnamente pelo modelo neoliberal
de sociometabolismo. Trata-se de uma derrota histórica em um momento de subversão reacionária, com
consequências alarmantes, entre as quais a supressão de direitos e de conquistas históricas das classes populares,
as quais se veem em situação de desemprego e de subemprego, ameaçadas pela fome, pela destruição de seus
meios de vida – sobretudo da saúde e educação públicas. Também os ecossistemas planetários estão em processo
de destruição, tendo nas queimadas amazônicas sua expressão eloquente.
Diante disso, o pensamento de Antonio Gramsci aparece como uma potente ferramenta para interpretar
de forma concreta a realidade. Este é o primeiro passo para a necessária transformação que deve ser obra da
coletividade daqueles estratos sociais atingidos pelo assalto neoliberal. A obra gramsciana é fonte imprescindível
para aqueles que não se conformam e não se dobram. É com a proposta de provocar a reflexão e o diálogo sobre os
problemas dessa realidade inclemente, que a seção brasileira da International Gramsci Society (IGS-Brasil), a
Universidade Federal de Goiás, o Instituto Federal de Goiás e a Universidade Estadual de Goiás promovem o evento
“Educação, política e luta social”, tema-chave para os problemas hodiernos que serão abordados nas mesas
redondas: “Fascismo em Gramsci e no Brasil hoje”, “Educação e Estado”, “Relações Internacionais e Crise” e
“Revolução e Política”.
06/04
8:00
às
12:00

07/04

08/04

Curso “Gramsci e a integral emancipação humana”, com Gianni Fresu (UFU)
Local: miniauditório FE

Local: miniauditório FE

Local: miniauditório FE

14:00
às
18:00

Comunicações e Pôsteres
Local: Hall e salas da FE

Comunicações e Pôsteres
Local: Hall e salas da FE

Mesa 3 –Relações internacionais e
Crise
- David Maciel
- Rejane Medeiros
Local: miniauditório FE

19:00
às
21:00

Mesa 1 – Fascismo em Gramsci e no
Brasil hoje
-Gianni Fresu
-Cláudio Reis
-Ana Maria Said

Mesa 2 – Educação e Estado
-Marcelo Lira Silva
-Maria Margarida Machado
-Cezar Luiz De Mari

Mesa 4 – Revolução e Política
-Maria Socorro R. Militão
-Sabrina Areco
- Rodrigo Jurucê

Local: Teatro do IFG

Local:
FE/UFG

Miniauditório

da Local: Miniauditório da FE/UFG

Inscrições e outras informações:
Acesse

o

site:

https://sugep.ifg.edu.br/eventos/#/publico/eventos/1c0907cc-be6f-4884-9ae6-7056fd220d71/

inscricao

Organização/Apoio/Realização:
IGS/Brasil - Universidade Federal de Goiás (FE/PPGE) - Instituto Federal de Goiás – Universidade Estadual de Goiás

