
 

 

 

 

 

 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

 
Encontro Internacional “Lógicas do bem contra as guerras” 

20-24 julho 2022 
Na Casa da Cultura – Casa al Dono –S. Miniato in Alpe, Vallombrosa (FI) 

 
“Em tempos difíceis, quando não só a vida, mas até mesmo os traços humanos essenciais são 
questionados pela dramática tenaz bélica desencadeada pelos poderes opressivos decadentes, para 
buscar reagir convém partir do início, isto é daquilo que é mais concretamente originário e conotativo 
da nossa espécie” 
É isso que se propõe o Encontro internacional “Lógicas do bem contra as guerras” – 
organizado pela Corrente humanista socialista e por La Comune em colaboração com 
Socialismo Libertário (Espanha) e Comuna socialista (Argentina) – em 5 dias dedicados a 
dialogar juntos sobre primariedade do gênero feminino, subjetividade humana, consciência, 
cultura e atitude moral e ética, ou seja aquelas primeiras raízes antropológicas que fundam o 
que somos, ainda vivas mas objeto nos séculos e ainda mais agora de ataques desumanizantes da 
parte dos poderes opressivos para depravá-las no seu significado em princípio positivo. É 
precisamente agora o momento de aprofundar e compartilhar uma visão das mulheres e dos 
homens baseada no reconhecimento das melhores qualidades para se desprender dos limites 
para aceitar e aqueles para superar, e buscar uma pacificação humana como processo de 
construção ativa e cotidiana, conscientes que não haverá paz autêntica sob o domínio dos 
Estados, todos nascidos dos exércitos e detentores da violência concentrada. É importante 
perguntar-se que pessoas ser, não somente “que fazer”, e buscar juntos e como 
protagonistas uma teoria vivida para a emancipação. 
O  Encontro – concebido e realizado como laboratório de ideias e de vida – não por acaso se 
desenvolverá na Casa da Cultura, casa mãe do humanismo socialista, espaço livre, 
independente e autofinanciado, liberto das nefastas normas do patriarcado e lugar de 
experimentação cotidiana da possibilidade e do benefício de uma nova convivência entre as 
pessoas em nome do pensamento da vida e do compromisso por defendê-la e melhorá-la 
juntos, uma realidade comum que por mais de 20 anos acolhe e vive de muitíssimas 
pessoas. A Casa da Cultura fica no entorno de um lugar (Casa al dono e o parque circundante no 
interior da belíssima reserva natural de Vallombrosa) que já no passado tinha hospedado paixões 
artísticas, cultura de acolhimento e sentido do belo: O cenário artístico animado por Bernard 
Berenson nos anos quarenta se tornou centro de hospitalidade de livres pensadores em fuga do 
nazi-fascismo. 

organizado pela Corrente humanista socialista e por La 
Comune em colaboração com Socialismo Libertário 
(Espanha) e Comuna socialista (Argentina) 



A variedade dos conteúdos e a possibilidade que cada participante possa encontrar o próprio 
percurso de interesse caracterizam o rico programa do encontro que se articula em manhãs 
dedicadas à introdução do tema geral suporte de toda jornada e tardes que proporcionam ao 
mesmo tempo diferentes círculos de diálogo. À noite, depois do jantar, se desenvolvem mesas 
redondas para as quais são convidados personalidades e forças organizadas com a finalidade de 
debater e verificar a possibilidade de estabelecer unidade de ação ao lado das irmãs e irmãos 
imigrantes e contra as guerras. Ou pode-se participar das leituras e no sábado da festa. 
Por toda duração do encontro será possível adquirir livros da ampla e qualitativa oferta editorial 
da Livraria Prospettiva Edizioni, visitar os stands do quinzenal La Comune, conhecer as 
publicações de Socialismo libertário da Espanha e de Comuna socialista da Argentina. 
Após meses e meses complicados e que continuam a colocar-nos em prova o Encontro 
Internacional “Lógicas do bem contra as guerras” representa finalmente uma ocasião para 
encontrar-se de perto, para conhecer-se e reconhecer-se, para explorar com respeito a natureza 
ao redor, para compartilhar reflexões e estados de ânimo, para nos sentirmos mais fortes e felizes 
juntos. 
                                                                       
 
 
 

PROGRAMA 
 
 
 
Quarta-feira 20 de julho 
17hs – 19:30hs 
Benvindas/os à Casa da Cultura 
Com Sara Rodriguez 
 
Introdução geral “Das primeiras raízes humanas” 
Coordena Dario Renzi, com Antonella Pellilo, Claudia Romanini, Martina Caselli, Renato Scarola 
 
21:30hs 
Leituras: Os antigos contra as guerras 
Com Mariella Agostino 
 
 
Quinta-feira 21 de julho 
10hs – 12:30hs: Introdução “No passado afirmações e destruições humanas” 
Coordena Dario Renzi, com Antonella Savio, Fabio Beltrame, Francesca Vitellozzi, Sara Morace 
 
16:30hs – 19hs: Círculos de diálogo  
A regra das mães 
Coordena Enza Bellantuono, com Sara Andreotti e Paula Duscio 
 



Comunidades Originárias 
Coordena Antonella Savio, com Ana Gilly e Annamaria Tosatto 
 
Antes da Consciência 
Coordena Chiara Raineri, com Valentina Martorana e Elisabetta Buja 
 
Debutes culturais 
Carla Longobardo, com Mariella Agostino e Giampiero Faraci 
 
As guerras fundam os Estados 
Coordena Fabio Beltrame, com Beniamino Vitale e Chiara Mascellani 
 
Filosofias do bem, filosofias de guerra 
Coordena Maria Giordano, com Alessandra Cucina e Stefania lo Bianco 
 
21hs 
Encontro: Irmãos e irmãs do mundo contra as guerras 
Coordena Gianluca Petruzzo, com Meyer Journo, Catriona Smith, Tobia Valentini 
 
Leituras: Os modernos contra as guerras 
Com Michela Lardieri 
 
 
 
Sexta-feira 22 de julho 
10hs – 12:30hs: Introdução “O presente: dinâmicas biofílicas e desordem mundial” 
Coordena Dario Renzi, com Antonella Pelillo, Barbara Spampinato, Mariana Camps, Piero Neri 
 
16:30hs – 19hs: Círculos de diálogo 
Defender o gênero primeiro  
Coordena Sara Rodriguez, com Caterina Iacomelli e Laula Locci 
 
Enigmas das subjetividades 
Coordena Antonella Pelillo, com Gianluca Petruzzo e Giovanni Pacini 
 
Tomar consciência 
Coordena Monica Bianchi, com Micol Drago e Elisabetta Bianchi 
 
Triunfo e desmoronamento das culturas 
Coordena Martina Caselli, com Lorenzo gori e Michela Lardieri 
 
Implosão USA 
Coordena Claudio Guidi, com Barbara Spampinato e Federico Gattolin 
 



Disseminação da violência ou violência generalizada 
Coordena Silvia Ghidotti, com Rocco Rossetti e Franca Zoroddu 
 
A Itália não repudia a guerra 
Coordena Donatella Di tosto, com Alberto Gusmaroli e mario Faillaci 
 
Biofilia e antropoceno 
Coordena Francesca Vitellozzi, com Nino Sottosanti e Francesca La Sala 
 
21:30hs 
Mesa redonda: Vozes em confronto contra as guerras 
Coordena Renato Scarola, com Chiara Raineri, Mario Menichetti, Valentina Narciso(La  Comune) e 
Maurizio Acerbo (Refundação Comunista), Marco Sirotti (Centro social do Nordeste), Alberto Patella 
(Exodus), Sergio Genini(As Velhas contra as mortes no mar-Milano), um expoente do 
Cobas(Confederação dos comitês de base) e outros. 
 
Leituras: As guerras esquecidas 
Com Mamadou Ly 
 
 
 
 
Sábado 23 de julho 
10hs – 12:30hs: Introdução “Rumo ao futuro: resgate humano ou domínio das máquinas” 
Coordena Dario Renzi, com Carla Longobardo, Claudia Romanini, Claudio Olivieri, Simona Cavalca 
 
16:30hs – 19hs: Círculos de diálogo 
Uma nova aliança (entre os gêneros) 
Coordena Manuela Voto, com Mariana Camps e Anika Lardies 
 
Comunhões, relacionalidade, personalidade 
Coordena Claudia Romanini, com Chiara Bonafè e Damiano D’Addezio 
 
Por uma fundação cultural 
Coordena Simona Cavalca, com Tommaso Mariotti e Francesca Raineri 
O último império 
Coordena Michele Santamaria com Federica Morese e Lorella Baldeschi 
 
Pacificação ou utopias pacifistas? 
Coordena Sibilla Caroppo, com Miriam Capobianco e Juan Bolivar 
 
Infância desorientada 
Coordena Emy Benvenuti, com Tiziana Frittitta e Luciana Caporaso 
 



Entre-nós ou Internet? 
Coordena Jacopo Andreoni, com Simon Persico e Barbara Sciolla 
 
21:30hs 
Festa 
 
Leituras: A atualidade de Rosa Luxemburgo 
Com Claudio Olivieri e Giorgio Salmon 
 
 
 
Domingo 24 de julho 
10h – 12:30hs: Conclusões “Conceber e organizar a vida diversamente” 
Coordena Dario Renzi, com Anabel Cubero, Antonella Pelillo, Chiara Raineri, Claudia Romanini, Claudio 
Guidi, Manuela Voto, Mariana Camps, Micol Drago, Michele Santamaria, Piero Neri, Sara Morace 
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