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a presente edição, a revista Outubro traduz pela primeira vez para o 
português o importante  “As duas almas do socialismo”, escrito em 
1967 por Hal Draper, intelectual e ativista trotskista dos Estados 

Unidos. A tradução é também uma homenagem a Draper, socialista 
radicalmente democrático cuja preocupação com a burocratização das 
esquerdas e a necessidade de pensar o socialismo “desde baixo” permanece 
profundamente atual. 

O presente número traz, ainda, uma instigante contribuição de Giancarlo 
Schirru para pensar as fontes e o lugar estratégico do conceito de nacional-
popular nos escritos carcerários de Antonio Gramsci. Com isso, a Outubro 
segue cumprindo sua agenda de traduções de resultados da pesquisa de ponta 
sobre o pensamento gramsciano conduzidas atualmente ao redor do mundo e 
apoiadas na metodologia filológica. 

O artigo de Geoffrey Pleyers, por sua vez, apresenta para o público 
brasileiro a perspectiva sociológica “libertadora” de François Houtart, pouco 
conhecida em nosso país. Para fechar o bloco de traduções, a revista publica o 
esclarecedor artigo de Tithi Bhattacharya sobre as aproximações entre 
feminismo e marxismo no interior de uma teoria da reprodução social.  

O pensamento de Marx é também objeto do artigo de Flávio Miranda que 
investiga a noção desenvolvimento desigual na obra O Capital. Noção 
particularmente importante para quem, da periferia do capitalismo, pretende 
interpretar sua própria condição. Este pequeno bloco de investigações no 
marxismo “clássico” se completa com uma contribuição de Wallace Ribeiro a 
respeito das pesquisas de Engels sobre as contradições da formação dos 
aglomerados urbanos no capitalismo 

O  conflito cidade-campo é também o objeto do artigo de Lucas Bezerra que 
discute o pensamento do sociólogo brasileiro Octavio Ianni a respeito da 
formação do proletariado rural no Brasil. Esta edição se encerra com instigante 
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artigo dos colegas Luis Leiria e Cristina Portella sobre o papel do regime cubano 
e soviético em 27 de Maio de 1977, quando Angola independente passou por 
um processo de golpe repressivo do governo angolano do MPLA.  

Não deixe de ler as resenhas deste número. 
 
Boa leitura! 
Secretaria de Redação 
Revista Outubro  
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