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 Outubro chega à edição 27 levando em diante a sua proposta de 
ampliação temática e posicionamento no debate internacional de 
ideias. A revista abre este número com dois importantes avanços nesse 

sentido. A entrevista traduzida de Souvlis e Andry com o historiador Benno 
Teschke pretende explorar o debate do marxismo com as relações 
internacionais. A seguir, a tradução do artigo de Abigail Bakan busca trazer ao 
público brasileiro a reflexão sobre a chamada política da “diferença”. O artigo 
tem como objetivo explicar as relações existentes entre racismo e capitalismo a 
partir da recuperação do princípio marxiano de totalidade. 

A centralidade do trabalho em meio à teoria dos movimentos sociais é tema 
do ensaio teórico de Pablo Almada, no qual debate criticamente os limites da 
chamada “sociologia da ação” de Alain Touraine, buscando situá-la no contexto 
histórico da luta dos estudantes franceses em Maio de 1968. Em seguida, 
pensamento e política latino-americanos são discutidos por André Kaysel, 
Flávio Miranda e Isabella Meucci. O artigo de Kaysel busca sintetizar o debate 
sobre populismo entre os marxistas do continente, apresentando seus principais 
impasses teórico-metodológicos; enquanto Miranda enfrenta as teses do 
marxista argentino José Aricó, procurando alternativas interpretativas à 
localização da América Latina nas reflexões marxianas. Já Meucci aborda o 
impacto do processo revolucionário cubano nas esquerdas latino-americanas, 
em especial o papel que o campo e a guerrilha exerceram nos questionamentos 
do movimento trotskista neste continente. 

O trotskismo também é tema de Márcio Monteiro, Daniel Gaido e Velia 
Luparello. A partir de documentos do segundo pós-guerra, Monteiro busca 
realizar uma análise da história do movimento trotskista internacional a partir 
de algumas de suas  narrativas históricas, ao passo que Gaido e Luparello 
apresentam os impasses do trotskismo norte-americano durante a Segunda 
Guerra. Por fim, não deixem de conferir as resenhas das coletâneas organizadas 
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por Jinkings e Cleto a propósito do impeachment e a crise política no país; por 
Mac Cord e Batalha sobre associações e mutualismo no Brasil e por Demian 
Melo, em que se propõe uma crítica ao revisionismo historiográfico 
contemporâneo, além do livro de Ruy Braga sobre a “pulsão plebeia”. 

A Secretaria de Redação gostaria de agradecer os tradutores que 
contribuíram com esta edição e registrar com satisfação a incorporação do 
historiador Fernando Pureza em sua equipe cotidiana.   

 
Boa leitura! 

Secretaria de Redação 
Revista Outubro 
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