EDITORIAL

A International Gramsci Society/Br, tem o prazer de anunciar aos seus
colaboradores e leitores que a partir desta edição de n. 6, a revista Práxis e Hegemonia
Popular passa a ser administrada na base de periódicos da Faculdade de Filosofia e
Ciências – FFC, do Campus de Marília – SP. O desenvolvimento dos trabalhos junto a
revista, desde o ano de 2016, tem ajudado a reunir importantes contribuições de
pesquisadores, estudiosos e simpatizantes do pensamento gramsciano, no âmbito nacional
e internacional. A revista tem se constituído veículo de comunicação e divulgação
científica buscando a interlocução com toda a comunidade acadêmica e dos movimentos
sociais. A previsão para os próximos anos é de trabalharmos com dossiês nas duas edições
anuais, sem prejuízo às propostas de corrente contínua, abordando temais atuais de
cultura, política, economia, dentre outros, e que possibilitem análises gramscianas e
diálogos com as demais correntes do pensamento crítico.
Nesta edição os leitores têm à disposição um importante debate sobre a ascensão
dos movimentos e partidos políticos de direitas pelo mundo. As contribuições com
análises da natureza e implicações deste fenômeno apontam para uma crise orgânica
global com derivações no campo organizativo das classes subalternas e também
dominantes, indicando a necessária unidade no campo do trabalho ao enfrentamento das
tendências de barbárie. As dimensões e características desta ascensão não podem ser
compreendidas tão somente com os clássicos conceitos do fascismo, nazismo ou
populismo, embora contenham aspectos dos mesmos. As análises procuram demonstrar
que o movimento histórico atual apresenta um conjunto de desafios para toda a sociedade
para compreender suas múltiplas dimensões e consequências. Gramsci tem auxiliado
nessa compreensão e ao mesmo tempo inspirado uma retomada aos seus textos clássicos
e novas interpretações sobre os fenômenos atuais.
Desejamos a todos(as) uma boa leitura!
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