Apresentação

E

m 2018, a revista Outubro completou duas décadas como referência
entre pesquisadores, estudantes e interessados no pensamento crítico
brasileiro. Vinte anos de existência celebrados no momento em que se
ampliam, ao redor do mundo e no Brasil, os ataques à liberdade de pensamento
e, em particular, aos estudos de intelectuais identificados com o marxismo e o
socialismo. A presente edição, neste sentido, reafirma a defesa intransigente do
direito ao pensamento livre e crítico. Neste sentido, a edição traz uma entrevista
com Michael Löwy a respeito das conjunturas políticas recente – no Brasil e em
outros países –, o avanço das novas direitas, os movimentos sociais de
resistência democrática, bem como a atualidade dos marxismos no
entendimento destas realidades.
A Outubro publica, ainda, a segunda parte de seus artigos comemorativos
ao bicentenário do nascimento de Karl Marx. Fabio Frosini conduz uma rica
reflexão sobre o tema da imanência e tradutibilidade nos escritos de 1844-1845
do pensador alemão; João Leonardo Medeiros e Leonardo Leite, por sua vez,
exploram o “elo” dialético de sua teoria econômica e a centralidade da reflexão
histórica no pensamento marxiano.
Este número traz, ainda, a instigante troca de artigos – publicada em 2018
na revista norte-americana Catalyst – entre Daniel Riley e Michael Burawoy a
respeito da contribuição da teoria sociológica de Pierre Bourdieu. Riley levanta
as contradições próprias da trajetória e o pensamento do sociólogo francês, em
particular a fragilidade deste em compreender e incorporar o classismo em suas
análises da sociedade capitalista contemporânea. Burawoy, por sua vez, retoma
este mesmo percurso para evidenciar o esforço de Bourdieu por conquistar um
lugar hegemônico, inicialmente entre os sociólogos e, em seguida, perante toda
a elite intelectual francesa. Uma hegemonia sem a qual, apesar dos impasses,
seria impossível avaliar o alcance das instigantes análises bourdieusianas sobre a
dominação nesta mesma sociedade.
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Em seguida, a revista oferece um bloco dartigos que promovem o
imprescindível encontro analítico entre as categorias classe, gênero e raça.
Luiza Tonon Silva e Keeanga-Yamahtta Taylor retomam os dilemas de uma
atividade intelectual informada e sensível a respeito dos processos de
conformação das sociedades modernas a partir de subjetividades políticas e
econômicas subalternas.
Nos dois artigos seguintes, Alvaro Bianchi e Virgínia Fontes discutem o
pensamento de Antonio Gramsci a partir de perspectivas distintas, filológica e
interpretativa. Desta maneira, a edição da Outubro combina dois ricos filões do
pensamento gramsciano no Brasil: o de pesquisa de seu pensamento – aqui,
sobre a América e América Latina – e o do uso criativo de suas ideias para
intepretação da realidade Brasileira e latino-americana.
Tatiana Poggi encerra este número com uma reflexão sobre as bases sociais
ascensão de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, particularmente sua
relação com os setores mais precários do proletariado branco.
Não deixe de ler as resenhas ao final da edição.
Feliz 2019.
Secretaria de Redação
Revista Outubro
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